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శ్యామల 





శ్వా రుం త 
( చరి తాత్మ క నవల 

5చన 

కవిరాజహాంన ----- కవికులాలంకార 

శ్రీవేంకట పార్యతీశ్యర కవులు 

(పకాశ కులు 

న అ. జ్ ౬ = కాళహ్సూ తమారావు అండ సల 
సంస్కృృతాంధ బుకడిపో (స్తా. 16882) రాజమర్మడి. 



వునర్ముద్రణ ము 
ముఖ చి(క్రము::: 
ళీ వడ్డాది పాప య్య 

ముద ణ Ms i 

రా జే శ్వ 8 పె న్, 

రాజమహేం[ద్రవర ౦. 



శా వుల 

పరిణామము 
భూతభవ్యభవద్భావ ‘ బోధ్యమెన 

కాలమున కించుకయు మార్పు + గలుగ(టబోదు 
గాని దావిగర్భంబులో ( + గలసిపోవు 

వివిధపరిణామసంతతుల్ + వేనవేలు. 

రక్రవాహినిలోపల + రాజ్యలక్ష్మి 

రాజ్యశాసనముఅలోన ర_క్తవృష్టి 

విమలరాగాంకురమున వి + ద్వేషరేఖ 
ద్వేషతమసంబునను రాగ + దీపకళిక 
అమృతవారాశిలోపల + హాలహలము 

నీలమేఘంబులోపల + మేలిమెజపు 

పుట్టి పొడ్రసూపుచుండు ద 4 బ్బురమె కాని 

యేనియ కిచేత ( బుట్టునో + యెవ్వ(డెజు6ంగు ? 

వెనుక నేమున్నదో కనుం 4+ గొన(గలేము 
ఎదుట నేమి కానున్ననో + యెజు(గలేము 
కార్యకారణ రూపసం + ఘటనములకు 

మూలస్మూతంబు కనుగొన + జాల(గలమె ? 

తల(పుదడర(గల( దిరుగుర 4+ త్నాలనౌక 

యబ్దిగర్భంబులో భగ్న + మైనయపుడు 
మేలిసొబ(గుల(దూ(గుము + త్యాలపేరు 

(పాయ మెడలంగ( (దుటితమై + పోయినపుడు 

పూవుగుత్తుల విలసిల్లు + తీవచెలువ 

భూరిదావాగ్నిపాలయి + పోయినపుడు 

గాంచి యొకసారి విభాంతి( + గాంచుకం టి 

వే.డినిట్టూర్చు నొకసారి , విడుచుకంటె 
నూర్చి యొకసారి కంటినీ + రోడ్చుకంయె. 
జింతిలుటకంబ నెవరేమి + చేయ(గలరు? 



గ శ్యామల 

అనుక్రమలణిక 
అప్పటి మాటయో యిప్పుడు చెప్పుచున్నాము. 
నాయశు మార్గశిర బహుళాష్టమి. రాతి పదిగడియ 

లయ్యెను. భూనభోంతరము నిబిడాంధకారబంధురమై యుండెను. అజ్ఞాన 
హృదయంబున నాలోచనాంకురములవలె నీలాకాశమున, జుక్కలు 

మినుకుమినుకు మనుచు౦డెను. నిరవధికంబును నిశ్శబ్దంబు నగు 

నయ్యంధకార మధ్యంబున( (బవహించిపోవుచున్న గోదావరీ తరంగ 

కలకల స్వరముతక్క మటి యెట్టిశబ్బమును వినవచ్చుటలేదు. దూరము 
నందున్న చెబ్లసందులనుండి (వాలియున్న నక్షతదులో మిణుగురు 
పురువులో, మినుకుమినుకుమని మెజయుచుంచెను. కాళరాతి గభీ 
రాకారమును ధరియించియుండెను. ఆడుగుదా(టి యవ్వల నేమున్నదియో 
గుర్తించుట కవకాశములేదు. ఆ తమస్సాామాజ్యమున నళుభసూచకంబు 
లగు సృగాలధ్వను అప్పుడప్పు డానిశానిశ్శబ్ద భావమునకు భంగము 

గలిగించుచు6. (గూరసత్వ్యములకు( బారాకులు దెలుపుచున్నట్లుండెను. 

ఆ భయంకరధ్వనులు దూరమున. (గిక్కిరిసియున్న పాపికొండలలో( 
(బతిధ్వనితము లగుచుండెను. ఏది యెట్లయినను వెనుదిరిగి చూడకుండ 
స్వచ్చందవిహారిణి యగు గోదావరీ (సవంతి యొక్క. టి గతితో 

ముందలికి. జారిపోవుచుండెను. 

అప్పుడు జనసంచార శూన్యంబగు నా సమీపవిపినాంతరాళము 
నుండి స్త్రీకంఠస్వరముతో “హా: నాథా!” అనునొక యార్తనాదము 
బయలు వెడలి యా గథీరాంధకొర సమ్ముదమును నిళ్ళబ్ద తరంగితముగ+ 
జేసివై చెను. కరుణరస స్వరూపిణియగు గౌతమీమాత నిలువనీరై 
తరంగహ స్తముల నెత్తి (పశ్నించినది_ ఎవ్వరామె ? అనంతవ్యాపిని 
యగు నాకాశమూ ర్తి వికలహృదయయై తన కోటినయనములం దెజచి 
పరికించినది _వపదంధకారమున ముని(గియన్న యాయార్తమూర్తి 

యెవ్వరు ?---కరుణమయంబగు నయ్యా ర్రస్వరము వాయుతరంగ సం 

చాలనంబున దళదిశా వ్యా ప్తమె కరుణాకరంబగు (పకృతియం దంతటి 

నస్పష్టముగ( (బతిధ్వనించుచునే యున్న ది. కొని, బోధపడుటలేదు. 

ఆమె యెన్వరు ?-.- 
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౪ శబ్ద మంధకారమున విలీనమై పోయినది, మరల నంతయు 

నిశ్శబ్దము. అనంతరము కొంత నేపటి కస్ఫుటము నతికరుణము నగు 

నొక శిళురోదనము వినవచ్చెను. అప్పుడు మహీరుహ షృతములనుండి 
జాలువాణుమంచువిందువుల నెపంబున( దమః॥పకృతియగు రజనీరమణి 
కూడ( గన్నీరు విడిచెను. (పకృతి కరుణామయ మైనదియే. కాని, 
పరమేశ్యరు(డు మాశతము నిళ్చలు(డు !-ఆ భయంకర సమయమున... 

ఆ యర్హ్లరా(తమున..._ అతికఠినహృదయబులనై న నీరుగా. జేయ(జాలు 
నా శిశురోదన మే వినవచ్చుచుండెను. ఆ యంధకారమునం దేమియు 
నగపడుటలేదు. 

క్రమముగా జందోదయ మయ్యెను. ఆ బయలంతయు నతి 
భయంకరముగ నుండెను. అచ్చట మహారణము జరగిపోయినది ఇంకను 
నెత్తుటితడి యాఅనేలేదు. మృత్యుదేవత పదచిహ్నము లింకను గ్రొత్తగ 
నగపడుచునే యున్నవి. నిరంతర మహారణవార్త (శవణమున( జాఆ 
కాలమునుండి హృదయములు చెదరిపోవుచున్న యీ సమయమున రణ 
క్షేతముం గూర్చి వర్ణించుట మా కీష్ణ్టములేదు. 

ఆ రణక్షేతమున కనతి దూరమునంగల వృక్షింతరాళమున 
నొక్కచో నొక పురుషవ్య క్రియును, స్ర్రీవ్య_క్తియును బడియుండిరి. 
పురుషుడు యోధవేషముతో నుండెను, వేషభూషణములంబట్టి మండ 

లాది పతివలె నగపడుచుండెను. ఆతని దుస్తులన్నియును రక్తసి క్తములై 

యున్నవి. ఆతని సమీపమునం బడియున్న యువతియు రాజ్జీమణివలేి. 
గానవచ్చుచుండెను. ఆయిరువురినడుమ నొకపసిబిడ్డ యేడ్చుచు నేడ్చుచు 
నప్పుడే యుదయించుచున్న చందునిం గాంచి యించుక యూజడి ల్లి 

వెన్నెల వెలుంగున' దల్లిమొ గముం జూచి యవ్య క్రముగ నేమేమియో 

మాటలాడుచు( (బళ్యు త్రరముం గానక మరల నేడువవారంభించెను, 

పాపమేమియు నెజబుంగని యా పసిబిడ్డ తల్లి మొగముపె మొగ 
ముంచి తన చిన్నిచేతులతో( జందమాపుం జూపుచు; వకత్షముపె 

(వాలి చేతులతో( దట్టి లేపుచు, అచ్చట నెట్టి (పతి క్రియయును లేకుండు 
టచే రోదనము చేయుచు6 దండియొద్దకు, బోయి యాతని వక్షముపై( 
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గూరుచుండి మొగము పై (వాలుచుండును ; చేతులుచాచి తల్లి వైపునకు 

జూపుచుండును. ఆ యిరువురునుగూడ మరణించిరనుమాట పాపమా 

పసిపాపకెట్లు తెలియును ? ఆ యర్ద్జర్మాతమున దిక్కుమాలిన యవస్థలో 
విలపించుచున్న యా చిన్నబిడ్డ నూఅడించువా రెవ్వరున్నారు ? ఆ బిడ్డ 
రోదనమునందును జేష్టలయందు నేమేమి భావములు (పదర్శింప(బడు 

చుండెనో యెవ్వరు (గహింప(గలరు ? చం్భదు(డు దన చల్లని కరముల. 

జూచి యెన్ని యో విధముల నూజట కలిగింప(జూచెను గాని లాభము 

లేకపోయెను. 

ఇంతలో దేవదూతవలె నొక మహాస్ప్వరుషు. డచ్చటికి వచ్చి 
యా భయంకర దృశ్యముం గాంచి _స్పంభితుండై పోయెను. ఆ పురుషునిం 

జూచినతోడనే శికువేడుపు మానివై చెను. ఒక్కింత నేపటిలో నా పురు 
మడు నిలువున గూలంబడిపోయెను. అప్పుడా శితవు మరల రోదనము 

చేయుచు నా పురుషువిపై( బడియెను. ఆ మృదుస్సర్శమున నాతనికి 
మరల! జై తన్యోదయ మయ్యెను. తోడనే యాతడు లేచి యా బిడ్డ 
నక్కున( జేర్చికొని గద్గదస్వరముతో “హా! దైవమా! తుదకు 
మిగిల్చిన దిదియా ! అంతయు వింతయైనదా ?” అని యొక్క వేండి 
నిట్టూర్చు విడిచెను. ఆతని నయనములు శుష్కములై పోయెను. 
మొగము కందిపోయెను. సర్వాంగములు కంపించిపోవుచుండెను. ఆ విడ 

వెళ్టిదావివలె నాతనివంక( దెల్లపోయి చూచుచుండెను. పురుషుడు మరి 

యేమియు మాటాడలేదు. ఆ శిశువు నెత్తికొని యా వృక్షాంతరాళమునం 
బడీ పోయెను. 

కొలది నేపటిలో నా నిళ్ళబ్దారరాాతమున నా యపరిస్ఫుట చంద 

లోకమున (బతివాయు తరంగమునుండియు నీ దివ్యగానము వెలువడి 

దిగంతముల విలీనమై పోవుచుండెను. 

“త మేవ కౌరణం కార్యం (కియా జ్ఞానం త్వ మేవడి 

“త్వా మంది ననినా కించి త్వయి సర్వం (పతిషితమీ " 

“ నమస్తుభ్యం జగర్ధ్యాతి నమ స్తుభ్యం నమో నమః” 

శ ధర్మాధారే నమ స్తుభ్యం నమ సంప త్తిదాయినీ " 
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మొదటి ప్రకరణము 
గోదావరి తరంగిణి! వాయవ్యము సందున్న 

భ(దారణ్యమునందలి _పశాంతస్థల౦బున నొక 

చిన్న మందిరము౦డెను. శ్రీరామచందు(డు సీతాలక్మణులతో నరణ్యూ 
వాసము చేయుచున్న కాలమునా (టికొ మందిరము నిర్మింప(బడి యుండ 

లేదు. అది యెవ్యరిచే నెప్పుడు నిర్మింపంబడినదో చెప్పుటకు( దగిన 
యాధారములు లేవు, కాని మన కధాకాలమునా(టికా మందిర మొక 

మహాయోగి క్మాశయగ్థానముగా నుండెను, ఆరణ్యకులు దానికి వనరాజ 

దుగ్గమని పేరు పెట్టుకొనిరి, 

ఇప్పటికి నాలుగువందల సంవత్సరములకు బూర్యము చెశాభి 

మాసమునం దొకనా(డు రెండుయామములవేళ నొక యాశ్వికు(డు పరి 

(శాంతు(దై యలసిపోయిన తన గుణము నా మందిర సమ్ముఖమున 

నిలిపి లోపల( బూజాసన్ని విష్ణు(డై యున్న సన్యాసింజూది “ ఆర్యా | 

నాకు మిగుల దాహమగుచున్నది. దయయుంచి యించుక జల మొసంగి 

నచో మహోపకొరము చేసినవారగుదురు ” అని కోరెను 

సన్యాసి యా యోధుని మాటలను వినియు విననట్టు యధా 

పూర్వకముగ( బూజానియుక్షుడె యుండెను, అప్పుడా యోధు( డతిశీఘ 
ముగ గుట్టిమునుండి దిగి సమీపమం౦దున్న వృక్షమునకా యశ్వమును 

గట్టివై చి (క్రమముగ సోపానముల నధిరోపించి యా మందిరద్వారము 
నొద్దకు బోయెను, కాని, యాతడు దొహముచే నెంతగం బీడింప( 
బడుచున్నను సాహసించి లోపలికి. బోంజాలక గౌరవపూర్వకముగ 
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మరల నా సన్యాసింగూర్చి యించుక జలము నొసంగుమని (ప్రార్థించెను. 

అప్పటికిని సన్యాసి యాతని మాటలను వినిపించుకొనలేదు. అప్పుడా 

యోధుడు విర క్రు(డై సన్యాసి మూర్గు(డుగా భావించి (కోధా తి రకంబున 

నాగ్భహము నలువంకలను బరీకించెను. సన్యాసియొద్దనున్న కమండలువు 

తక్క నాయింట ని(క నెచ్చటను జలమున్నజాడ యగపడలేదు. 

దొహముచే నోరెండిపోవుచున్నది. ప్రాణమే పోవుచున్నట్టుండెను. 

ఉదకదర్శనముచే నాతని దాహము వెయి రెట్లధిక మయ్యెను, ఆ యోధు( 

డి(క సహింపంజాలక యా సన్యాసియొద్దనున్న జలపా(త్రమును దీసికొని 
యా జలమును బానము నేయుట కుద్యు క్రుడయ్యెను, 

ఆ మందిరమున సన్యాసికెదురుగం గపాలమాలికాలంకృతయు. 

(బ_స్తరవినిర్మితయు నగునొక దేవీమూర్తి విరాజిల్లుచుండెను. ఆకస్మిక 
ముగ నా దేవీమూ ర్తినుండి యావిర్భవించినదియుం బోలె బరమరూప 

లావణ్యమయి యగునొక బాలికామూరర్తి వెలుపలికి వచ్చి యొక్క 

నిమిషములో నా యోధుని హ_స్తమును బట్టుకొనియెను. అంతమా(త 

మున నా యోధు(డు భయపడలేదు--._.ఆత(డు భయమును మాటకూడ 

నెలుంగని యోధుడు, కాని, యా యువకు(డు విస్మితు( డయ్యెను, 

నిమిషములో నా బారికొమూర్తి-ఆ దేవీమూ ర్తి-ఎచ్చటనుండి యెట్లు 

వచ్చి తన హస్తమును బట్టుకొనియెనో యాతనికి బోధపడలేదు. ఆత. 
డా (పాంతమునందలి యుదకమును (దాగుచుండ(గా నా బాలికొమూ ర్తి 

యాశని(. (దాగనీయకుండ నడ్డగించినది, మొదటనే వలదనినచో 
నాత (డా జలపా(తమును విడిచిపోయియే యుండును, కొని యాత(డా 

జలమును గొంచెము (దాగిన పిమ్మట( దన దాహము పూర్ణముగ 

శాంతింపకుండ నట్లు విడువ (గలడు ? 

నిళ్శబ్దముగ నా బాలిక యాతని జలపానమున కభ్యంతరము 

కల్పించుచుండుటం జూచి సన్యాసి యా భాలిక నచ్చటినుండి కదలి 

పొమ్మని సంజ్ఞచేనెను. సంజ్ఞామాతముననే బాలిక నిమిషములో నట 
నుండి యఇితర్హితయై పోయెను, ఆమె యదృాశ్యయైనంత మా(తమున 

నా మందిర మంతయు గంభీరమాంధకారబంధురమై పోయెను. ౪ దేవీ 
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మూర్తికి సరిగ వెనుకభాగమునందొక చిన్న ద్వారముండెను. ఆ బాలికా 

మూర్తి యా ద్వారమునుండియే యా వలికిC బోయి తలుపులను మూసి 

వై చెను. ఆ యువకు(డు తానుగూడ నా బాలికననుసరించి పోవలయునని 

తలంచెనుగాని సాహసింస(జాలక పోయెను. ఇక నచ్చట నూరక నిలిచి 

యుండుట మంచిది కాదని యాలోచించుకొని యా యునకు( డచ్చట 
నుండి వెడలిపోవృట కుద్యు క్ట క్క డయె్యెను. 

అంతలో సన్యాసి యేదియో సంజ్ఞ చేసెను. తానచ్చట నిలిచి 

యుండుటకు సన్యాసి యాజ్ఞాపించెనని భావించి యా యోధు( డచ్చటనే 

నిశ్చలభావముతో నిలిచియుండి పూజచేయుచున్న యా తపస్విని త దేక 

దృష్టితో దిలకించుచుండెను, 

రెండవ [పకరణవముు 
ఆయువకు(డొక గడియ నేపటివరకు నా మందిర 
మున నశ్లే నిలిచియుండెను. అయినను సన్యాసి 

పూజాపీఠమునుండి యింకను లేవలేదు. ఆత(డింకను యెంత నేవు కను 
పెట్టుకొని యుండవలయును? ఈ విధముగా నింకను నచ్చటనే వేచి 
యున్నందువలన లాభమేమున్నది ? రెండుజాములు తిరిగిపోయెను. 
ఇంకను నాలస్యముచేసినచో నీ విజనారణ్యమధ్యమునందే యీర్మాతి 

గడపవలసివచ్చును. కాని యిదివజ కాకస్మికముగం గన్నులంబడి 

నిమిషములో మాయమైపోయిన యా బాలికామూర్తిని మరల నొకసారి 
చూడవలయునని యా యువకుని హృదయము వ్యాకులపడుచుండెను. 

సన్యాసి పూజనుండి లేచులోపల(టోయి యాబాలికను జూచిరావలయునని 
యాతడు భావించుకొనియెను, 

ఆత(డా మందిరమునుండి వెలుపలికి వచ్చుట కుద్యు కృుడయ్యను,. 

కొని యాతని పొదము లేకారణముననో గాని ముందటీకిం జా(గలేదు, 
యవయవము లేవియు నెందుచేతనో యాతని యాజ్ఞను బాలించుటకు 
సంపూర్ణముగ నంగీకరింపకుండెను. ఇంతలో వెలుపలనున్న యాతని 

గుజ్జము తృష్టార్తిచే వికలస్వరముతో సకిలింప(జొచ్చెను, మందిరమున. 

ది వేశించినప్ఫ టినుండియు నా యువకు(డు తన గుజ్బముమాటయే మరచి 
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యుండెను. ఇప్పటి యాహేషారవమువలన నాతని కొయశ్వముమాట 
జ్ఞప్తికి వచ్చెను. అప్పుడాత( డుచ్చస్వరముతో “ ఈ సమీపమునం 

దెవ్వరైన నున్నచో దయయుంచి దాహపీడితంబగు నా యశ్వము 

కించుక జల్మపదానము చేయుడు ” అని కేకవై చెను, 

ఆ మందిరమధ్యమునం దాతని గంభీరస్వర మతిగంభీరముగ( 

[(అతిధ్వనిత మయ్యెను, ఆ (పతిశబ్రము నాలకించి యాత (డు విస్మితు(డై 

నలుతంకల( దిలకించెను. సన్యాసికూడ( జకితు (డై న్నేతోన్మీలనము. 

గావించెను. కన్నులు దెజచిన సన్యాసింగాంచి యువకు( డాతనితో సంభా 

షించుట కుద్యు క్రుండయ్యెను. కాని సన్యాసి హస్తసంజ్ఞచే మాటాడ 
వలదని సూచించుచు “ ఓయీః నీవు ధర్మవిరుద్దముగ నిష్పుడిట్టి యసమ 

సాహసకార్యముం గావించితివి. ఇందువలన నీకు విశేషముగ విపత్తు 

కలుగ(గలదు. ఏమైన నేమి? నీ వొశప్పుడీ విశాలరాజ్యమున కధిపతి 
నయ్యెదవు. ఉచ ఇ (వాణరకత్షణ విషయంబున జాగరూకు(డవై 

యుండవలయును _ఇ(క నింటికి( బొమ్ము! ఈ రాజ్యము సీదియే 

యగును--ఇది జగన్మాత యనుజ్ఞ._. ఇచ్చాలీల ” అనియెను. తరువాత 

నా సన్యాసి రెండుమూ(డు మాటలతో హ_స్తసంజ్ఞ చేయుచు నాయువకుని 

మందడిరమునుండి వెడలిపాొమ్మని యాజ్ఞాపించెను. అఆ యువకు(డ 

సన్యాసి నెన్నియో (పళశ్నము లడుగవలయునని తలంచెను గాని యట్లు 

చేయ(జాలకపోయెను_ ఎవ్వరో యాతని నా మందిరమునుండి (తోసి 

వేయుచున్నట్లయ్యెను. ఆత(డు మందిరమునుండి వెలుపలికి వచ్చెను, 
ఆప్పటికినిగూడ నాళని కర్ణములయందు “ అనుజ్ఞ, ఇచ్చ, లీల” అను 
మాటలు మూ(డును (బతిధ్వనితము లగుచుండెను, 

ఆత(డి(క నేమిచేయుటకు( దో(పక సోపొనముల పె నిలిచిరమండి 
యొక దీర్లనిశ్వాసమున విడిచి తన గుజ్ణమువంక( దిలకించెను. కొని, 

యదియేమి !: అదిగో! అపరమరూప లావణ్యమయియగు దేవీమూ | 

ఆజానులంబిక, ఏసీలకుటిల కుంతల విరాజితయు, విశాలతరళ నయన 

యుగళయు. మనోహరగైరికవసన సుళోభికయు, శృంగార చి 
(పతిమయునగు నా బాలికామూర్తి యదియే ! (పయత్న పూర్వకముగ। 
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దన యశ్వమునకు జలపదానముం జేయుచున్న యాదివ్యమూరర్తి 
నాత(డు కను(గొనియెను. ఆమెను జూచి; తోడనే యా యువకుని 
హృదయమున నానందోదయ మయ్యెను. ఆత( డామె నింకొకసారి 

చూడవలయునని యిదివరకే తలంచుకొని యుండెను. కాని య్మశుత 
వూర్వంబులగు సన్యాసి వచనములవలన నాతని హృదయంబున మతి 

యొక యభినవభావోదయ మైనది. సన్యాసి నింకను (బశ్నింపవలయునను 

నుద్దేశము కలిగియున్నను నాత(డు మణిమాటాడం జాలకపోయెను, 
కాని యిస్సు డాత(డా బాలికంజూచి యామె మూలమున విశేషములం 
దెలిసికొనవచ్చునని భావించుకొనియెను. 

అప్పుడాత( డతిత్వరితముగ నా బాలికయొద్దకు. బోయి సమీప 
మున నిలువ(బడి “ నీవెవ్వరు ? ఈ సన్యాసి యెవ్వరు? మీ నివాస 

మెక్కడ? ఈ మందిరమునం దెంతకాలముండెదరు ? మీవారింక నెవ్వ 

రును లేరా? మరలనీ సన్యాసిని సందర్శించుటకు సమయమెప్పుడు 2” 

అని యీ విధముగా నాత( డొకదాని వెనుక నొకటిగ న నేకసంగతులం 

గూర్చి యాబాలిక నడిగెను. కాని యాబాలిక యాతని యొక్క. పశ్న 

కైన (బత్యుత్తర మీయలేదు. ఆమె యుదాసీనభావముతో నా 
యశ్వమునకు నీళ్లు పోయుచుండెను. జల(పదానానంతరమున నామె 

తన జలపా(తముం దీసికొని మందగమనముతో( దన యింటీవై పునకు 

వెడలిపోయెను. అప్పు డాతని కామె నడ్డగించుటకు( దగిన సాహసము 

లేకపోయెను. 

ఆ బాలిక య"్లే తన మందిరమునొద్దకు బోయి యా యువకుని 

వంక. దిరిగిచూచి మెల్ల మెల్లగ6 దన దకీణహ స్తము నూచుచు నాతని, 

దన దకీణాంగుళికి లకముచేసి మిగుల మెల్లగ, మిగుల గంభీరముగ, 

మిగుల భయంకరమగు స్యరముతో “ఓ యువకు(డా! జాగరూకుడవె 

యుండుము ? ఎప్పటికైన నేనే నిన్ను(జంపి తీరుదును! ఇదియే 

జగన్మాత యనుజ్ఞ---ఇచ్చ---లీల | ” అనియెను, 

ఆ యువకు( డున్మత్తునివలె నా బాలికవై పునకు( దిరుగెత్తుకొని 

పోయెను, కాని కేవల మా మందిర్మపాచీర మాతని తలకు దగులుట 
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మ్మాతమెనది. ఒక్కనిమిషములో నా బాలిక మందిరమున! (బవేశించి 
గుభాలున6 దలుపులను మూసివై చెను. ఇక నాయువకు(డా బాలికను 

జూడ(జాలకపోయెను, 

అప్పుడాతండు బలముగ దన చేతులతో నా తలుపులను గొట్ట 
నారంభించెను. కాని యెవ్వరు నాతని శబ్దములకు( (బతివచనము నీయ 
లేదు. ఆ యువకు( గప్పుడా ద్వారసోపానముల నవరోహించి (క్రమముగ 
సన్యాసియుండు చోటికి. బోయెను. అప్పటికా ద్వారముకూడ మూయ( 

బదడియే యుండెను, అచ్చట(గూడ నాత(డు తలుపులపె గరాఘాతముల( 

గావించి చూచెను. కాని యెవ్వరు నెట్టి (పత్యుత్తరము నీయలేదు. 
ఎదియో యొక యట్టహాసధ్వనిమ్మాత మాతని కర్ణకుహరముల( (బతి 

ధ్వనిత మగుచుండెను. ఏహృదయము భయమనుమాట నెజుంగదో, 
యట్టి వీరపురుషుని పాషాణ హృదయమున. గూడ నాకస్మికముగ 

నిప్పుడేదో యొకవిధమగు భయము సహ్మ(సమూ ర్లులం దాల్చి విజ్బం 

భింప( దొడంగెను. ఆత(డు తడంబడుచున్న యడుగులతో(, గొట్టుకొను 
చున్న గుండెలతో మెల్లగ దన యశ్వమునొద్దకు( బోయి నిమిషములో 
నా గుజ్జము నధిరోహించి దారుణకశాఘాతముం గావించెను. ఆ దెబ్బతో 

నాయశ్వ మతిశ్నీఘముగ నా స్థానమును విడిచి యంతర్షిత మయ్యెను, 

వంరౌ(6డవ (పకరణము 
విజయరాయలు నిడుగటోలు మండలమునకు 

నేనానాయకు(డు. ఆతని వయసు ముప్పది 

యదు వతృరములకు మించియుండదు. అప్పటి కాత(డు మహావీరుడని 

దషిణహిందూస్థానమునం దంతటను బేరుమోచి యుండెను. ఆతని బాహు 
బలము మూలముననే నిడుషబోలు రాజ్యనామము సుప్రసిద్దమై పరజన 

భయంకరమె యుండెను. ఆకని గౌరవము దక్షిణహిందూదేశ మంతటను 

వ్యాపించి యుండెను, 

ఆ కాలమున మన్నెరాజుల విదోహములు _పబలి యుండుటచే 

వారియున్నతుల నడ(గించి రాజ్యమునకు సుఖముం గూర్చుభారము 

సుహారాజగు మాధవరాయని పె నుండెను. మాధవరాయండు కడు 
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వృద్దు(డు. ఆంతియకాక య నేకకొరణములచే నాత(డు రోగళోకోవ 
హతు(డై. యుండెను. నిడుషబోలుమండల విభ్యాతిని నిలుపుటకును, 

క్షతియోచితగౌరవమును (బకాళశింపంజేయుటకును నాతని కింక సామ 

ర్ల్యము లేక యుండెను. కాని యంతమ్మాతమున నిడుటోలుమండల 
కీ ర్రిసారభము (పభావహీనము కాలేదు, రాజకుమారు( డగువిజయ 
రాయలు సర్వ నేనానాయకు( డగుటయే యందులకు( గారణము, 

మహారాజకుమారు(డగు విజయరాయలు నిడు[బోలుమండలము 

నకు సర్వనేనానాయకు(డు. అంతియకాని యువరాజు మ్మాతముకా(డు, 
ఆత (డు తం(డికి జ్యేష్టప్పుతు(డు కాండు. ఆతని చ్యేష్ట్యభాతయగు దేవ 

రాయలొక కుమారునింగని యకాలమున లోకాంతరగతు. డయ్యెను, 
ఆ కుమారుని పేరు రామరాయలు. ఆకండే యీ నిడుగ్యబోలు మండలము 
నకు యువరాజు. అతడే మహారాజగు మాధవరాయని యనంళరమున 

నొకప్పుడు మహారాజు కాంగలండు. రామరాయని కిరువది రెండేండ్ల 

వయసుండెను. కొని యాతడు వీరపురుముండు కాడు, ఆత. డాయుధ 

విద్యను బాగుగ నభ్యసించెను. సుక్షతియ పరాక్రమమును, తేజమును 

గూడ నాతని (పతిరక్రనాళమునందును వ్యాపించియున్నమాట నిజమే. 

కొని యాతనికి యుద్దమనిన నంతగా. (వియములేదు. 

రామరాయలు నిరంతరము నేకొకిమెయుండుట కిష్టపడు చుండును, 
పు_స్తకమును జదువుకొనుచున్నప్పు డాత(డు సర్వకార్యములను మజచి 

పోవుచుండును. ఆత. డెల్లప్పుడు నాలోచనా నిమగ్ను(డై యుండును, 
ఎప్పుడును విషణజ్ఞహృదయు (డై యుండును, కొని యాతని హృదయం 

మాతము మహోదారమైనది. దీనులదుఃఖములయం దాతని హృదయము 
స్యాకులపడుచుండును,. “దుఃభాత్ముల దుఃఖముల నివారించు విషయమున 

నోత( డెల్లిప్పుడును (బయత్నించుచు౦ండును. ఆతడు యువూచే, కాని 

రోజభవనమునందలి వై భవాడంబరముల నాతండు _పేమించువాండు 

కొ(డు. ఆతనికి మనోహర యానాదులును, సర్వాంగ సుందరంబులగు 
నశ్వంబులును, సర్వాభరణ భూషితంబులగు భ్యదగజంబులు ననేకము 

లున్నవి. ఆతని మనోరంజనముకొజ కెన్నియో యమూల్య వషభూష 
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ణము లున్నవి. కొని యాతడు వాని సెన్న(డు నుపయోగించుటలేదు, 
సామాన్యునివలె నాత( డొంటరిగ నా నగరమునం దిరుగుచు నవసర 
మెనప్పుడు దీనుల దుఃఖముల నివారించుటకు. దగినకొర్యములం జేయు 

చుండును. 

కుమార రామరాయలు తన పినతండియగు విజయరాయల 

నెంతయో గౌరవించుచుండెను. అంతియకాక విశేషముగ( (బేమించు 
చుండెను. ఆతడు పినతండిని జనకునివలెం జూచుకొనుచుండెను. 

విజయరాయలు కూడ( దన యన్న కుమారుడగు రామరాయలను గన్న 

కుమారునికందె నెక్కుడుగ( (బేమించుచుండెను. అంతటి (పేమ 

యెచ్చటను లేదు. అంతటి వాత్సల్య మెచ్చటను లేదు. వృద్దు(డగు 

మాధవరాయనికి. జాలమంది బిడ్డలు పుట్టిరి, కొని వారందలు నాతని 

సకొలముననే విడిచి లోకాంతరమున కే(గిరి. కేవలము గనిష్టకుమారు( 

డగు విజయరాయలు మా(తము జీవించియుండెను. కావున మహారాజగు 
మాధవరాయలు తన చిన్నకుమారుండగు విజయరాయని దన (పాణము 

కంచె నధికముగ6 (బేమించుచుండెనని విశేషముగ, జెప్పనక్కణలేదు. 
మొ_త్తముమీ(ద( దన కుమారుండగు విజయరాయనికి మనుమ(డగు 

రామరాయనికిని గల పరస్పర (పేమభావముం గాంచి యామాధవ 

రాయలు తన వార్ణక్యమున సకలకష్టములను మజణచి సుఖియై యుండెను. 

ఆ కొరణముచే రాజ్య(పజలందరుగూడ వృద్ధమహారాజు ననంతరము 

సీ రాజ్యవై భవమున కించుకంతయు లాఘవము కలుగంటోదని తలంచు 
కొనుచు నొనందింప. దొడంగిరి. 

విజయరాయనివంటి సదాశయసంపన్ను (డగు మహాపురుషు(డా 

రాజ్యమునందు మజి యెవ్వ(డునులే(డు. దురభిమాన మనునదియెట్టిడో 

యాత( డెన్నండు నెణిగియుండలేదు. ఆతని హృదయమునం దెట్టి 
కోరికయును లేదు. ఆతని కేవిషయమునందు నెట్టియభావమును లేదు, 
యుద్దమే యాతని జీపిలమునందలి (పధానోద్దేశము, వీర్యళౌర్యముతే 
యాతని మూలమంతములు, వీరుండనిపించు కొనుటయే యాతని 
జీవితమునకు బరమావధి అపరాధులను శిక్షించుటయి కాని క్షమించుట 
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యూతని స్వభావము కాదు. ఎల్లప్పుడు నెల్లవారిని సంతుష్టులుగా ( 

జేయుటయందే యాత(డు సంతోషంతో. (బయశ్నించు చుండును, 

సామాన్య నైనికుడు మొదలు సేనాపతివరకు నాతని దమ (పాొణముల 

కంటె నెక్కుడుగ((బేమించుచుండిరి. అందుచే వారెల్లరు నిర్భయముగ 

నాతని కొరకు( దమ (పాణములనైన నర్పించుటకు సిద్దముగా నుందురు, 

కావుననే విజయరాయ లజేయు(డని _పథ్యాతినొందుటకు సమర్దుం 

డయ్యెను. 

మన్నేరాజులందరును దుర్వ్చుత్తులై (సజోపృదవములం గల్పించు 

చుండుటచే నట్టివిదోహుల దుండగముల నడ(౧ంచు భారమును విజయ 

రాయలు సహింసవలసి వచ్చెను. విజయరాయ లెన్న (డును దన విథా 

యక కృత్యములయందు వెనుకంజ వేయువాండు కా(డు. తండిచే 
ననుజ్ఞాతు(డై యాతడు పదివేల సైన్యముతో నుత్తరారణ్య రాజన్య 

దుర్గముల పె దాడివెడలెను. ఆత (డట్లు మహాసంరంభముతో( బోయి 

యా వనదుర్గములనెల్ల సాధించి స్వాధీనము చెసికొనియెను. ఆ (ప్రాంత 

ములయందల్ల విజయరాయుని విజయకీర్తులు విఖ్యాతము లయను, 

ఆరణ్యకదస్యు పీడుతులగు (ప్రజలెల్లరును నాతని దివ్యకీ ర్తి గానము 
చేయుచుండిరి, వనదుగ్గముల యందలి మన్నెదొరల హృదయములయం 

దాతని వీరనామము భయంకరముగ((బతిధ్వనించుచుండెను., 

విజయరాయునిదాడికి వెజచి పారిపోయిన వనదుర్గనాయకులలోC 

గొంద అప్పుడప్పుడు మరల విజ్బృంభించుచుండుట చే( (బచ్చన్నముగ 

నట్టివారిని బట్టి దండించుటక్తై యాత డొంటరిగ నరణ్యములం 

(బవేశించి తిరుగుచుండును. ఆతని ననుసరించి నై నికులుగూడ౦ 
(బచ్చన్నముగ వచ్చుచుందురు. ఇట్టి (పయత్నమునందే తిరుగుచు నాత( 

డానా (డు భ(దారణ్యమునందలి మందిర్భపాంతమునకు వచ్చియుండెను. 

అప్పుడేమేమి జరిగెనో యంతయు మా పాఠకులకు. దెలిసియేయున్నది, 
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ఆరణ్యమును దా(టిపోవునంతవరకును విజయ 
రాయలు గుజ్జమును గొట్టి (ప్రబల వేగమున( బరు 

గెత్తింప( దొడంగను,. అంతవరకు. అదేమి చేయుచుండెనో యేమేమి 

భావించుచుండెనో యెంతమా(తము నాతనికి( దెలియుటలేదు. ఆ విళా 
లారణ్య మధ్యమునుండి పరుగెత్తి పోవుచున్న యాతని యళ్వపద 

శబ్దము దిగంతముల (బతిధ్వనించు చున్నకొలదిని, తీ(వవేగమువలనం 
బొడమిన యెదురుగాలి యాతని తలను దిమ్మె త్తించుచున్న కొలది 

నాక(డు మటీంత వేగముగ గుజ్జమును బరుగెత్తింప నారంభించెను, 

అంతవజణప నాతని హృదయమునం చెట్టి భావమును మటీ యెట్టి 

కోరికయు నుదయింపలేదు. ఇప్పుడాతని కిష్టము లేకపోయినను నాతని 
హృ్దయమునందా యిచ్చయు, నా భావమును (బ వెశించుటకు విశేష 

పరిశమ నందెను. ఆతడా యశ్వము నతివేగముగ బరుగె_త్తించుచు 
నా త్మీవవేగ సొహాయ్యమున దన హృదయమునుండి యట్టి భయంకర 

భావములను దొలగించివై చుటకై విశేషముగ _బయాసపడుచుండెను. 
కొన యా(పయత్నము కొనసాగుట లేదు. అప్పుడాతడు హతాళుడై 
యశ్వగమనవేగమును శాంతింపజేసి తనలో నేమేమియో భావించు 
కొనుచు మెల్లమెల్లగా ను త్తరారణ్యాభిముఖుడై పోవుచుండెను. 

i నేను రాజునగుదునా ? ఇదియెట్లు తటస్టించును? నా (పాణ 

మగు కుమారరాయ లకాలమున( గాలారీనుడై పోప్పనా? ఎమో? ఎవ్వరు 

చెప్పగలుగుదురు? అతని కేమైన నానత్తు కలుగగూడదా ? అతడు 
మరణించునేమో యెవ్వరెజబుంగుదురు? ఈ 1ససంచమున బీవితముకంపె 

నళాశ్వతమగు వస్తువు మజియొకటి యేమున్నది? ” ఇట్టి యాలోచన 
ములతో నాళని హృదయము కొట్టుకొని పోవుచుండెను. ఆతడు సహజ 

ముగనే కుమారుని మిగుల (బేమించుచుండెను. కాని యప్పుడాతనికా 
దుఃఖసమయముస దెలియకుండగ నేదియో యానంద భావముకూడ 

నుళ్చిన్న మగుచుండెను. ఆతడు మహావాజగును.. ఈ విశాల రాజ్యమున 

వందకు గాతడే _పభువగును- ఇది సక్యమే యగునా? రాజగుటవలన 
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నేమి సుఖము ? మానవుడు రాజు కానలయునని యంతగ (యాన 

పడుట యెందుకో ? అందువలన నాతని కెంతమా(త్రమును సుఖములే దే? 
రాజ జీవనము సర్వదా చింతాకరమైనదనియు, దుఃథావాసమైనదనియు 

ననుభవజ్ఞుల సిద్ధాంత మెయున్నది. ఇట్టిస్టితిలో విజయరాయని హృదయ 

మున వట్టియానంద మేందుల కదయించినది ? ఆయినను నాతని హృద 

యమునుండి విచారయెందులకు టోయినది కాదు ? 

దుఃఖతరంగములును, సుఖతరంగములునుగూడ నాతని హృదయ 

మును ఛేదించివై చు చుండెను. వీనితో గూడ భయ తరంగములును 

సమ్మిళితము లగుచుండెను. కాని యిందేదిసత్యము ? ఆతడు నిజముగా 

జంపబడునా ? ఆతని కకాలమరణము తటస్టించునా ? ఇది జరగితీర 

వలసినదే యగునా? ముఖసందర్భన మాత్రముననే సకలజీవుల మోహింప 

జేయజాలు పరమ రూపలావణ్యవతి యగు నా దేవీమూ ర్తి, ఆ బాలికా 

మూర్తి--సిష్కరుణముగ నాతని విశాలవక్షమున నిశిత చందాయుధ 

మును (బయోగించునా ? 

అట్లుకాదు. ఇది యంతయు నాతని మానసిక దౌర్చల్యము, 

ఆతనికి భయముకలిగించి మందిరమునుండి వెడలగ్ గొట్టుట కా సన్యాసి 

యిట్టి కృతిమ కల్పనమును గావించి యుండును. మానవజీవితమునందలి 

భవిష్య దంగమును దర్శింపజేయుటకు మనుష్యు డెప్పటికై న సమర్హుడు 

కాజాలునా ? కపటాత్ములగువారు మూర్గులను మోసము చేయుటకై. 

యిశ్సు జ్ జో్యతిర్విద్య యను నెపంబున భవిష్యత్సలంబులను సూచించు 

చుందురు. విజయరాయుడు బాలుడు కాడు, మూర్గుడును గాడు. అట్టివా 

డింతలో నింత యవ్యక్తు డై పోయినాదేమి ? ఇంత యేల? రర్త్య్పపవా 

హినియగు రణక్షేతమునగూడ నొక్కనిమిషమెన నెవ్వని హృదయము 
చలింపకుండెనో, యెవ్యని ఖడ్గబలంబున సమస్త శతుమండలమును 

(దికంపితయు వో ఇమ యట్టి (పతావశాలియగు విజయరాయుని 

హృ్దయముకూడ నొక సామాన్య సన్యాసి వాక్యములవలన సను, నంత 

కంచె నధిక మాయావినియగు నొక బాలిక పలుకుల వలనను నొక్క 

సారిగ నిప్పుడు _పచలితమై See అయో: విజయ 
రాయుడు నిమిషమున కిల్లధఃపతితుడై పోవుచున్నాడేమి 7 
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ఆత( జొక్కసారి బిగరగ నవ్వెను. హృదయభావములను దూరీ 
భూతములుగ జేయుట కై యట్లు నవ్వెను. తోడనే యాతడు తన యశ్వ 

మును జబుకుతోగొట్టి యతివేగముగ బరుగెత్తించెను. ఎట్లో యొక విధ 
ముగ నానాభావ సమ్మిళితంబగు తన హృ్దమయవిచారమును దోగొట్టుటకు 

(దియత్నించెను. కాని యెంశమా(తము నట్లు చేయజాలకపోయెను. 

సంధ్యాకాలమునకు బూర్యమే యాతడు తన శివిరమున (బవే 
శించెను. ఆతని యాకారిముం గాంచి నైనికు లెల్ల రును విస్మితులై రి. 

కాని యెవ్వరు నాతనింగూర్చి యా విషయమున దిశ్నించుటకు సాహా 

సింపలేకపోయిరి. కాని యా ర్మాతి నేనానాయకు లందజు నచ్చటచ్చట 

గలిసికొని విజయరాయని మనోవికారముం గూర్చి యాలోచించుకొనిరి. 

ఆ ర్మాతి విజయరాయు డెవ్వరితోడను మాటాడలేదు, 

అయిదవ | పకరణమపుు 
వంజునాటి యదయమున లేచినతోడనే _నెనికు 

లందణఅకు విజయరాయలు నిడు[టోలు దుర్గము 

నకు (బయాణము చేయుచున్నాడను సంగతి తెలియవచ్చెను, ఆత్మ 

బంధుడును నుం తికుమారుడును నగు విద్యాధరునకు సమస స్తవైన్యము 

నొప్పగించి యాతడు రాజధానికి బోవనెంచెను. ఇంత తొందరగా విజయ 

రాయుడు రాజధానికేల పోవలసివచ్చెనో యెవ్యరికిని చెలియుటలేదు. 
ఆందబును విస్మితులగుచుండిరి, కొని యీ సంగతి విజయరాయని 

నడుగుట కొక్కరికిని సాహసము కలుగలేదు. 

మబునాండు సమ స్తనై నికుల నొక్క_చో(జేర్చి విజయరాయలు 

“ నేనొకవిశేషకారణముచే రాజధానికి. బోవుచున్నాను. నా(పియబంధు 

వగు విద్యాధరుని నాస్తానమునందు నిలపి పోవుచున్నాను. నేను 

శ్రీ ఘనుగనే మరలి వచ్చెదను. ఆంతవజణకును మీరందబు నీనూతన 

చేవాధిపతిని నావలెనే భావించి గౌరవించుచుండవలయును. ఇదియే 

నా కోరిక. నేను పోయెదను. నా గౌరవమును, నా కీర్తిని, నిడ్నుటోలు 

రాజ్య గౌరవమును మీ చేతులయం దుంచి పోవుచున్నా (డను, ఇటు 
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చూడు(డు ! నా గౌరవమును దక్కించి నిడు. టోలు రాజ్యవై భవోన్నతు 

లను శతగుణాధికములుగ వర్ధిల్లకేయుడు " అని యాజ్ఞాపించెను. 

నైనికు లామాటలకు _బత్యుత్తరముగ జయజయధ్వనులను జేసిరి. 

ఒకశుభముహూ ర్రమున నాటిమధ్యాహ్న మే విజయరాయలు 
రాజధానికి (బయాణమయ్యెను. ఇంకయాకస్మికముగ నిట్లు చేయుట 
కేమికారణము ? విజయరాయ లిప్పుడే రాజగుటకు గుతూహలపడు 
చుండెనాయేమి ? లేదు. ఆట్లు త్వరపడుట లేదు. ఆకోరిక యాతని 
హృదయమునం దొకనిమిషమెన నిలిచియుండలేదు. ఆట్లయినచో 
గుమారుని కేమసమాచారముం దెలిసికొనుట కాతడు వ్యాకులపడు 
చుండెనాయేమి ? లేదు. అట్లును దలంచుటలేదు. అట్టియుద్దేశ మే 
యన్నయెడల నొకదూతను బంపి యనాయాసముగ నా సమాచార 

మును దెలిసికొనవచ్చునుగదా : ఇక నింతశ్మీఘముగ శిబిరమును విడిచి 
రాజధానికి టోవుటకు గారణ మేమెయుండును? విజయరాయడు 

రాతి యొకనిమిషమైనను న్నిదింపజాలకపోయెను. ఒక్కనిమిషము 
మాాతము కన్నుమూనెను. కాని యా నిమిషములోనే యాత. డొక 
భయంకర స్వప్నముం గాంచెను. ఆ బాలిక తన హృదయతలంబున 

వాడికత్తితో బొడిచినట్లును, విశాల వక్షోభాగమంతయు రదక్తసిక్తమై 
పోయినట్లును, మర్మ భేదనంబగు బావచే దాను దారుణవ్యధ నందు 

చున్నట్లును, నా వనసుందరి రాక్షసీమూంర్తిందాల్చి తన వక్షముపై( 
గూరుచుండి వెచ్చనిర_క్తమును బానముచేయుచున్నట్లును నాతడు కలలో 
గనుగొనియెను, 

అప్పుడాతనికి న్నిదాభంగ మయ్యెను, తోడనే యా భయంకర 
స్వప్నముకూడ నంతర్థిత మైపోయెను, కాని యాతడేవిధముచే నై న 
నా చింతాశల్యమును దన హృదయమునుండి తీసివేయజాలక పోయెను, 
భయమన నెజుంగని యాతని హృదయమప్పుడు భయ పకంపికమె 

పోవుచుండెను. ఆతడు జాగదవస్థలో గూడ నన్ని వై పులను రక్రమయ 
శరీరిణియగు నా దేవీమూ ర్తినే చూడదొడంగెను. ఇచ్చట నున్నచో 
సత్యముగ దనకా బాలికచేతులలో మరణింపవలసి వచ్చునను భయ 
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మాకని హృదయమును గళవళ పెట్ట దొడంగెను, ఏది మొట్టమొదట 

గేవల సందేహము ను ననుమానముగను మ్నాతము తోచియుండెనో 
యదియి యిస్చుడు సత్యముగను విధాయకమైనదిగను దబరివంర్తిత 
మయె'ఏ ఘాతుకురాలగు దాలికచేతులలో( దనకు మరణము క టస్టించు 

నని 6౫రని హృదయమున దృఢవిశ్వాసము కలిగను, యుద్దమునం 

దెన్వవ: పరమానందముతో (చాణదానము చేయుటకు సిద్దపడియుండునో 

యట్టి 7౧కి ఘాతుకుల చేతులలో బశువువలె హింసింపబడుట తటస్థించి 

నప్పు డించుక మనుక్యము కలుగకమానదు. విజయరాయుడు సరిగ 

న యయె్యను. 

ఒతడు చచ్చుటకు సిద్దపడియుండలేదు. ఇంకను నీ (పదేశము 
నందే న్న కో నా నరఘాకినికి సమీపమునందే యున్న బట్లగును, 

ఇంకను నెన్నెసారులిట్టి భయంకర స్వష్న ములు వచ్చునో యెవ్వరెజణుంగు 

దురు? ఏదేనొక సమయమున నేదీనొక మిషచే నా దారుణబాలిక 

యెస్పుడువచ్చి తన హృదయ రక్తము పొనముచేయునో యెవ్వరు 

చెప్పగలరు? ఈయాలోననా పరంపరలచే నాతడు పరాభూతుడై పోయెను, 
ఇట్టి భయముచేశనే యాకడొకసారి య్మపతివిభుదై యేమిచేయుటకుం 
దోపర యా యరణ్యమధ్యమునందలి దేవీమందిరమును బరిత్యజించి 
పలాయితు( డయ్యెను,. మరల నిప్పుడిట్టి భయముచేతనే యాతడు 

శివిరమును వదలి పలాయితు( డగుచుండెను,. 

ఆఅణజణవ [(పకరణవుు 
వ్రిజయరాయలు రాజధానిని సమీపించి యాలో 

చించుకొన. జొచ్చెను---“ నేను మహారాజు 
నొద్దగు బోయి యేమని చెప్పుదును ? ఇంత యాకస్మికముగ శిబిరమును 
విడిచివచ్చినంమ అ కేమికొారణమును జూపింతును! ఒక సామాన్య 

సశాకగవాలికా భయఎబున సేనలను విడిచి రాజధానికి. బాటిపోయి 

వచ్చితి నని యేవిధముగనై న బయలుపడినచో నప్పుడు నా కెంత తల 
వఎపులుగ నుండును ? ఎవ్వని భయముదే సమస్త శ(తుమండలమును 

(దకంసిత మై పోవుచుండెనో యట్టి నేనొక బాలిక భయ ఎడుచుంటినా? 
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ఈ యవమానము (పచారితమగుటకు బూర్వమునందే నేను మరణించుట 
మేలుగనుండును ” అని యాలోచించుకొనియెను. 

రాజధాని సమీపమునకు వచ్చియు విజయరాయులు నగరమున( 
(బ వేశించుటకు సాహసింపలేకపోయెను. ఆతడు మరల శిబిరమునొద్రకు 
టోవుటకు గుజ్జమును మరలించెను. ఆతని పార్శ్వవర్తులాతని భావముం 
గాంచి విస్మయా[కాంత హృ్దయులై రి. విజయరాయుని బుద్ది చెదరి 

పోయినదని యందబకును దెలిసిపోయెను. వారుకూడ నిళ్ళ్శబ్రముగ. 

దమ గుబ్జములను మరలించి నేనాపతివెనుకనే మెల్లిగ నడపించుచుండిరి. 

కాని విజయరాయులు కొన్ని యడుగులుమాతముపోయి యతిపెగముగ 

మరల నశ్వమును[దిప్పి చబుకుతో బలముగ గొ టైను. మర్మయాకసచే 

నాతని యశ్వమతివేగముగ రాజధానివై పునకు బరుగెత్తుకొని పోయెను, 
పార్యవర్తులు కొయ్యబొమ్మలవలె వజయరాయుని వెను వెంటనే 

బయలుదేరిరి. 

విజయరాయు లొక్కసారిగ రాజ ససాదమునం (బ వేళించి మహో 

రాజును దర్శించుటకై పోయెను, ఆకస్మికముగ నాతసీం గాంచి నగరివా 

రందరు నాళ్చర్యమందిరి. ఆతని ముఖలక్షణములం గాంచి మతీయు 

నధికాశ్చర్య నిమగ్నహృదయు లై పోయిరి. కౌని యెవ్వరు నాతని 

మాటాడించుటరు సొహసింప లేకపోయిరి. విజయరాయులు తండిని 

దర్శించి యాతని పాదధూళిని శిరంబునం దాల్చి “ తరణ | మీ యాళీ 

ర్వాద _పభావమువలన శతువుల నందణను బాణ దోలి వచ్చితిఏ. ఇక 
నచ్చట మణి యెట్టియావళ్య కార్యములును లేకుండుటచే సీ యూనంద 
వృత్తాంతమును మహారాజునకు స్వయముగా సవేధించుటకై నేనే 

బయలుదేణి వచ్చితిని, చాలదినములనుండి దేవగ శ్రీపొటడర్శనము 

లభింపకుండుటచే నా హృదయము మిగుల వ్యాకులపడుచున్న ది.” అని 

విన్నపముం గావించెను. 

మహారాజు పరమానందముతో విజయరాయుని నారి గనము 

చేసికొని యీతని మ_స్తకమును మూర్కొనియెను. అనంతర హా కుభ 
సమాచారము నగరమం దంతటను వాద్యోత్సవములతో( (బచురింప 
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జేయుట కొజ్జ యొసంగెను, ఇంతమా(తముచేతనే యా వృద్ధమహారా జు 

సంతుష్టుడె  యూరకుండలేదు, అప్పుడే యొకపెద్ద సభచేయుటకు 
నిక్పయించెను. పూజ్యులును, మాన్యులునగు సభ్యులు సభకు వచ్చు 

నంతవరకును మహారాజు కుమారునివలన యుద్ద సమాచారములను 

ఏనుచుండెను. 

రెండుగంటలు దాటకుండగనే పెద్దసభ కూడెను. ఆ సభామధ్య 

మున సర్వజనసమక్షమునందును, మహారాజగు మాధవరాయలు తన 

ప్కుతుడగు విజయరాయుని రాజబిరుదముచే నలంకృతినిం గావించెమ. 

నైనికులు జయజయధ్వనులం గావించిరి, దుర్గమునందః విజయ భెరులు 

(మోగింపబడియెను. (ప్రతిముఖద్వారమునను వాద్యోత్సవములు గావింప 

బడియెను. నగరమంకయు నానందోత్సవములతో నిండిపోయెను. 

అప్పుడు సభామధ్యమున యువరాజగు కుమారరాయలు నిలువ 

బడి పినత౦ం్యడీయగు విజయరాయల నుద్దేశించి “మీవలన నీ వీర 

కతియ వంశము గొరవాన్వితమైనది, అందులకు. (బతిఫలముగ. 

బూజ్యుండగు పితామహు(డు రాజదిరుదముచే మిమ్ముల నలంకరించి 
యున్నాడు. కతియవీరులును, నైనికులును మీ విజయమును గొని 

యాడి మీయొద్ద. దమ కృతజ్ఞతను వెల్లడీంచుకొని యున్నారు. (పజ 
లందలు నానందోత్సవములతో నగరమంతయు నలంకరించి మిమ్ము 

సన్మానించుచున్నారు. ఇప్పటి నా హృదయములోని యానందమును 

నేనేమూలముగా దెలియజేయ గలుగుదును ? సాకు(గల సర్వస్వమును 
నేనిప్పుడు మీకు సమర్చించుచున్నాడను. ఇది మొదలుగ మీరే యీ 
నిడుటోలు రాజ్యమునకు యువరాజులును భావి మహారాజులును, 

ఏమనిన--మీరే యీ రాజ్యసింహాసనము నధిరోహించుట కర్తురై 
యున్నారు” అనియెను, 

సభవారందటును లేచి నిలువబడి “ యువరాజునకు జయమగు 
గాక!” అని క్రీ ర్రింస నారంభించికి. వృద్ధమ హారా జానందభాషముల 

నాపుకొన(జాలకపోయెను, రామరాయని యౌదార్యముచే విజయరాయని 
హృదయ మానందరసపవాహమున దేలిపోయెను. ఆతడు సాదరంబుగ 
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సస్నే హముగ( కుమారు నాలింగనము చేసికొని “వత్సా! నిజముగ నీవే 

మహారాజ వగుటకు( దగిన గుణనిధివి, ఇట్టి యుదారహృదయునకు, 

నిట్టి మధురస్వభావునకు దాసానుదాను(డనై యీ జీవయా(తనిర్వహణము 
చేయ6గలిగినచో నేను ధన్యు(డ నగుదును ” అనియెను. 

మహానందముతో నానా6టి రాజసభ ముగిసింది. యువరాజగు 

రామరాయనిం గూర్చియు, సర్వ నేనాపతియగు విజయరాయనిం 

గూర్చియు గావింపబడుచున్న జయజయ ధ్వనులచే నగరమంతయు 

నాంధోళికమయ్యెను; గగనభాగము విపీర్ణము కాంవొచ్చెను. ఆ యానం 

దోత్సవమునందు విజయరాయలు తనయు త్తరారణ్య వృత్తాంతము, 

థభడ్రారణ్య మధ్యస్థంబగు దేవీమందిరవృ కౌంతము, సన్యాసివృత్తాంతము, 

బాలికావృ త్రాంతము నంతయు నొక్క_సారిగ మరజిపోయెను. 

మనుష్యహృదయమువంటి రహస్యస్థాన మీ (పపంచమునం 

దేదియునులేదు. మనస్సునం దెప్పు డెట్టిభావ ముదయించునో, కొన్ని 
సామాన్యకారణములచే మనస్సునం దెబ్బ డెట్టియభూతపూర్వ పరివర్త 

నము కలుగునో యా సంగతి పరీక్షించి యెవ్వరు చెప్ప(గలుగుదురు ? 

విజయరాయ లెట్టి యభూతపూర్వహృదయ పరివర్తనముచే రాజధానీకి 
మరలివచ్చెనో, యా మూలకారణము నాతని మనఇపపంచమున( గలిగిన 
యీ యానందపరివ_్హనముచే నిమిషములో మజచిపోయెను, 

ఏడవ ప్రకరణము 
రౌజసభారంగమున మహారాజు కొలువుదీర్చి 

యున్న కాలమునకు సరిగ రాజ! పసాదమునకు 

వెనుకనున్న మందిరోద్యాన మధ్యమునందలి యొక విలాసమందిరమునం 

దిరువురు రమణీమణులు కూర్చుండి యాడుకొనుచుండిరి. వారి సమీ 
పమునకు బార్భ్య్యములందును మణికొందజు సుందరులు నివసించియుండిరి, 
ఆయిరువురు రమణులలో నొక యువతి వయ సిరువదియైదు వత్స 
రములు; రెండవకాంతకు( బదియాటేండ్ల (పాయము. ఇరువురు నతితోక 

సుందరులే, ఎట్టి సౌందర్యముండినం బరమరూపవతు లగుదురో యట్టి 
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సౌందర్యము వారిరువురకును గలిగియుండెను. కాని యా యిరువరి 

యందమునకును ఏశేష భేద మున్నది. 

అందొక యువకిపేరు మురళ. రెండవయా మె పేరు సరళ. మురళ 

సర్వనై న్యాధిపతియగు విజయరాయసన పత్ని. సరళ యువరాజగు 

కుమారరామరాయల యర్థాంగలమ్మ. నిడుుటోలు రాజ్యమునకు భావి 

మహారాజ్జి. మురళ (పధానమర్నతి తనయ. సరళ మంతికుమారు(డగు 

విద్యాధరుని కుమార్తె. మహారాజు శన మంతిని సంతోష పెట్టుట కై 
యాతనియింటి యాడుబిడ్డల నిగువురను దనయింటి కోడం(డుగా( 

దేసికొనియెసు. వృద్దరాజు మిగుల దూరా లోచనము. కలవాడు. 

మురళ యందమునందు దీళ్లభావమున్నది. ఆమెవంకంజూచినచొ( 
గన్నులు మిజుమిట్లు గెనును--హృదయము చెదరిపోవును.| బాణము 
చలించిపోవును. ఆమె నయనములు చంచలములు; పలుకులు భావ 
గర్భితములు; గమనములు కడునమందములు. ఆమెను జూచినచో 
భయమగును; మనఇపాణములు సురాపానము చేసినవియుం బోలె 

నవశములై పోవును. 

కాని సరళరూప మట్టిదికాదు కోమలగ్వమునందలి పరిపూర్ణ 

వీకొస మీ రూసమునందున్న ది. ఆమె వంకం జూచిగదో హృ్దయమునం 

దొకవిధమగు పవితభావ ముదయించున; ఆమె స్వరమునుండి యవత 

రించిన దివ్యమూర్తి యేమోయనీ తోయను ఆమెను జూచిననో భక్తి 

భావ ముదయించును; దేవతంటోలెం బూజీింపవలయుసను కోరిక 

కలుగును ఆమె కన్నులయంనుదయయు, ముగ్రధానము , సరిళశలయు 

నెట్లు | పకాశించుచు._ 'డెనో యామె వదనమండలబూన నే ఆజ్ఞ వినయము 

మాధుర్యము మొదలగు సద్భావ.. లు సర్వదా విరాజిల్లుచుండును, 

ఆ యుభయులు నొకయింటి యా(డువిడ్డల; మేన్నత్తయు మేన 

గోడలును.--ఉభయులు బరస్పరము (పేమించుకొనుచుండిరి. అందు 
సరళ ఆన మేన త్తయగు మురళను దన [పాణముంటోలె. (బేమించు 
చుండెను. మురళయును సరళను మిగుల (బేమించుచుండెడిది. కాస 
యా సరళను రామరాయబు పెండద్తియాడినది మొదలుగ నామ్మెపె మురళ 
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(పెమభానము పూర్వమువలెలేదు. ఇప్పటి కాభావము (క్రమముగ 
నామెపై 6 గోపముగా మాటినది. సరళ హృదయ యగు సరళ మురళ 
విషయ: బున నెట్టి యపరాధమును జేసియుండలేదు. మీదు మిక్కిలి 
యామె మురళసన్నధి నతి వినయభావముతో సంచరించుచు ననేకోపా 
యములచే నామెకు సంతోషముంగూర్చు కార్యములనే చేయుచుండెను. 

అందువలన మురళ తన కోపస్వభావమును గోపనము చేసికొనుచుండెను, 

ఇంతమ్మాతమే కొన యామె సరళను ళాంతభావముతో. దిలకించుటలేదు. 
యువరాజును బెండ్రియాడుట యొక్కటియే సరళ యపరాధము, ఇంకను 

నామె యపరాధ మేమనిన:_ఆమె నిడు, టోలు రాజ్యమునకు భావిమహా 
రాజ్ఞ కొాయలుగుటయే. ఆమాట తలంచుకొని మురళ యవ్వుడప్పుడున్మ్నత్త 

[పాయ యగుచుండెను, ఆమె తన మనసునందు “ విషపానము చేసియైన 
సుఖముగ మరణింతునుగాని దీనిని మహోరాజి మని పిలువంజాలను, 

దీనిసన్నిధిని జేతులుజోడించుకొని నిలువంజాలను ” అని యనుకొను 
చుండును, 

సరఃస్వభావయు వినయవతియు భీతహృదయమునగు సరళను 
మురళ తనకంటె నికృష్ణురాలుగా€ దలంచి మనసునం దీసడించుకొను 
చుండెను. “ ఇదియా రాణీయగుటకు( దగినది ? ఒక దెబ్బకొట్టిన 

మొత్టోయని యేడు నీయల్పజీఏ మహారాజ్ఞి యగుటకు కర్షురాలుకాదు. 
పరమేశ్వరుడు నాకే మహారాష్ట్ర యగుటకం దగిన గుణములను 
(బసాదించి యున్నాడు. నేనే రాణి నయ్యెదను” అని యామె 

ధావఎంచుకొనుచుండును, 

అసపరదద ప్రకరణము 

ఉఊద్యానవనమునందలి పొదరింటిలో 

గూర్చుండియున్న యా యిరువురు 

యువతులలోనను (బ(పధమమున సభారంగమునందలి నైనికుల జయ 
జయ ధ్వనులు మురళకు( గర్హగోచరములయ్యొను. సరళ యెస్పుడు నేపని 
చేయుచుండునో యా పనియందే నిమగ్నహృదయయై యుండును; 
బాలికవలె నాసనియుదే తదేకధ్యానముతో బాహ్యజ్ఞాన ళూన్యయై 
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యుండును. గర్వమతి యగు మురళ మాత మట్లుగా నుండ(డాలదు. 

సర్వదా యామె చెవులు రిక్కించుకొని బాహ్య పసంచమునందలి 

సామాన్యళద్దమును నెతము (గహించుటకు( (బయత్నించుచుండును, 

ఆమె యొక కార్యమును జేయుచుండియు సహ్మసకార్యముల'పె మనః 
(పాణములను (బసరింపంజేయు చుండును. అందుచేశనే ముందుగ 

నానైనిషల జయధ్వను లామె కర్ణ కుహరముల( దివేశించెను, 

అప్పుడామె యాటలు మానివైచి ష్ట్ర ఇట్టి సమయమున వెలుపల 

నా కలకలధ్వను లేమి?” అని యనుకొనుచు(. జంతినున్న యొక 
చెలికత్తెం జూచి “వకుళా! అవ్యల నా కలకలమమి ? నైసికుఆ జయ 

ధ్వనులవతె టోధయగుచున్న ది... ే వల మ_ఒయేకొదు. నలుదెసల( 
దూర్యధ్వనులుకూడ వినంబడుచున్నవిః, పినుచుంటివా ? ”* ఆనియెను. 

వకుళ సగారవముగ “డేవీ! నేను వెలుపలకు6టోయి యదియేమో 

తెలిసికొనివత్తునా ! ”" అనియెను, అప్పుడు సరళ చిఖునవ్వుతో( దెలిసి 

కొనుట కేమున్నది ? చిన్నమామగా రేదియో యొక యుద్ధమున 
విజయముం గావించియుందురు. ఆసమాచారమే వద్చియుండును, 
అందుచే మహారా జిట్టి యానందోత్సవములను గావించుచున్నా.డు. 
రమ్ము వగ.ళా ! కనులా రమ్ము! రావే విమలా! మన మందరమును 

బోయి యాయుత్సవముం దర్శించి యాన. దిడము రండు |” ఆయెను, 

ఆనందముచే మురళ వదనమండలమున సుఖచగ్యదికలు (పకా 
శించుచుండిను. కాని యామె తన హృదయభావమును వలుగు వపణచి 

“ఆయన యెన్ని గొప్ప యుద్దములను జయి..పలేదు : అప్పుడింతటి 

సమారోహ మేవి.మును లేడే?” ఆనియెను సరళ నవ్వెను-ఆనవ్వునం 
దెట్టి మర్మమును లేదు: ఎట్టి యహ.కారముగు లేడ ; ఎట్టి యభిమాన 
మును లేదు; ఎట్టి యంతర్భానమును లేదు కేవలసారళ్యమును మాధు 

ర్యమును మాత్ర మే. అట్టి నవ్వు నవ్వుటకు సరళహృదయయగు సరళకే 
తెలియును, అట్టి మధురహానము చేయుచు సరళ “ అత్తా! ఇప్పుడు 
టోధపడినది, చిన్నమామగారు మన్నెరాజుల నందటను జయించి 

స్వయముగనే వచ్చియుందురు. ఇది నిశ్చయము లెమ్ము: మన మంద 
ఆమును బోయి దర్శింతము” అనియెను. 
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మురళ “సరళ కంతమ్మాతముననే యానందము! నేనెట్లు 

భావించుటలేదు. వకుళా ! నీవు పోయి రాజసభలో నేమి జరుగుచున్న దో 

చూచిరమ్ము ! ” అసియెను వకుళ వెడలిపోయెను, (కమముగా నాటలు 

ముగింపబడియెను మురళ యాలోఎనానిమగ్నయై యాండుసింగమువలె 

నాస్టలమునం దిటునిటు(6 దిరుగుచుందడను. సరళ యిరువురు ముగ్గురు 

సఖులతో. బూపవుజలగోయుట ౬6 దోవుచు “ వత్తా: మామగారు లోపలికి 

వచ్చినతోడనే యి[శగ్రాడన ౦% యాయ యు త్తమాంగమున' బుహ్బాంజలి 

విడువవలయుసు ” అనియెను. కొంం్ సేంటిలో వపషళవచ్చి “ విజయ 

ఛామలు వచ్చియుంంనుి ఆతివి విజయమును సనండసించి మహారా 

బొరని: రాజవిరుదు సొపంగి యుండెను. యువరాజగు కుమూారరాయలః 

నిషా తలి పన లజ ని తల డిక్6 దన యువరాజపదమాను సమర్పించి 

యున్నాడు. కాని విజయరాయలు కుమారు నాలింగనము చేసికొవి నీవే 

భావిమహాగజుగా నుండ. దగినవాండవని యాశీర్వదించెను. ఇప్పుడే 
వారిరుపురును గలసి యం ఃపులిమునకు వచ్చుచున్నారు "అని చెప్పెను, 

97? 

ఆ మాటలనువివ సరళ అత్తా! వీంటివా ? నేను చెప్పినమాట 

సత్యమేగదా ! చిన్నమామగారు వచ్చుచున్నారు. రమ్ము వకుళా ! 

మనము పూవులను గోరమదుము ” ఆనిమెను. నఖులందటును మురళను 

రాణీ యు పిలుచుచు6 దమదబు యూాసందములను (బకిటించుచుండిరి, 

అప్పుడు సరళయు( దినహృావయానంపమును బట్టంజూలకపోయెను. 

ఆమె యెట్లు శన యానందమును సూచింపవలయునో ఎళ్చయింప(జాలక 

మురళ నలంకరించుచు “రాపెవకళా ! కమలా ! రమ్ము! మాయత్త 

యిప్పుడు మహారాజ్జియైనది రందు! ఈమె నిప్పుడు రాణివల నలంక 

రీంతము ” అనియెను, 

ఆనందము విళశ్వవా? ప్రాం యు-చెను. నలువంకల నానంద 

రనతరంగము లు ద్వేలికములగుచు_డ నెవ్వరు "రానందులై యుండ. 

గలుగుదురు ? కాని యిప్పుడు మురళహృవ్వయమున మాత మానందో 

దయము కాలేను. అందజి యానంద (పవాహములయందును నామె 
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నిరానండథా వను తేలిపోవుచుండెను. అప్పుడామె అనలో “ ఏమైననేమి 7 

ఆయన మహా౮జగుంగాళ : నేనెట్లు మహారాజ్ఞి సగుదును ? నేను రాణిని 

గాంజాలను ? రాణి వంటివాననై తీసి” అసి మాటిమాటికి( దలపోయ( 

దొొడంగను. తుద కొ మురళహృదయమున నట్టి విచారభావదు బలవంత 

ముగ (బచలిశమగుచుండెను. ఇగ నామె యాభావమును మబు(గు 

పలుప(జాలకబో మెను, ఇంకను నచ్చజనే యున్న గో6 దన గ్భాదయము 

వెల్లడి యగునను ను దళము ల mE గవ నస్థలమును ఏడిచి 

పోవ(దొడగను, ఆమె జూచి సఖుఎ చు నొకరిమొగమొకరు చూచు 

కొన నారంభించిరి. అప్పుడు సరళ “ hg ఎరు Ey రమ్మురమ్ము! 

మన మందజఅమును జి మామగారిని బహుకరించి వత్తము రమ్ము" 

అనియెను, 

అందజణు నా యున్యానమునుండి బయలుదేతి రాజభవనము 

వె పునకు( టోవుచుండిరి. అందబు నాశంవరసమున నోలలాడుదమని 

వేడుకపడుచుండిరి. సరళ (పయత్నము లన్నియు విఫలము లయ్యెను. 

మురళ పవ ర్రనమువలన వారిహృదయము అన్నియును జెదరిపోయినవి. 

వౌరియెదుట ని(క నొక నిమిష మెకను నానందము నిలువ(జాలకపోయెను, 

సరళ మెంత సయత్ని ంచినను మరం వారికట్రి యుత్సాహమును గల్సింప( 

జాలకపోయెను. తుదకు వారి యానందహృవయములయం:ఏ విషాద 

చ్చాయ లావరించుకొనియెను-సరళమనసు కూడ. జెదరిపోయినది. 

వెలుపట నంతట నానందోశ్చవముట.-__లోపల నట్టి వేవియును 

లేవు. ఇతరజనులందటు నానందము నుపథోగించుచున్నాట, స్వజనులకు 
మాత మట్టి భోగభాగ్యములేదు. తల(ుకొన్నది యొకటి జరిగినది 
మతశియొకటి: విజయరాయలును గుమారరాయలును గూడ నంతః 

పురమునకు వచ్చిరి, వారిని సన్మానించుటకు( దగిన యుపకరణము 

లన్నియును సమకూర్చంబడియే యున్నవి. కాని వానిలో జీవకళలేదు.- 
ఉత్సాహకళ లేదు.--ఆనందకళ లేదు. 



తొమ్మిదవ (పకరణము త్రీ! 

తొమ్మిదవ ప్రకరణము 

ఆఅలంకరింపంబడిన శయనమందిరమున 

Rs బగు పర్యంకము'పు 

మురళ చింతానిమగా మానస పరుండి యిు.చెను. ఆమె హృద 

వో జ న్ ని 2 

యమునం దిప్పు న ఆ ఛాంలందు భర యిప్పుడు 
pan, | 

రాజయ్యను; ఇప్పుడామె రయ చి సిడు రోటు రా జ్యమునందలి 
అహా లు 

(పతిగృహమున-చు మ క ల్ రకము (పతిని (| చుచు ౬ క 
అణ ఇ oo 

ఇంతటి. యూ bE నము మలర్ యం నా 7 కాస. య సేకు 

సుఖములేదు. ఆమె హృదయమున మాత మానందములేదు. సమీప 

me యుశుగులచప్పుడు  ఏిగనయ్యను. Sp కా సు చుందెనని 

భాఖంచి మరళ్ల యరికీ ఘముగ లేచి కూర్చుండెను ఇట్టి యానంద 
దినమున స్వా మిసమ్ముఖమున( దాను విషజ్ఞభావముతో నుండుట సిగ్గుల 

చేటని భావించి యశకష్టముచే నామె తన హృదయమునం దానందమును 
(బ వేళ పెట్టుటకు( (బయశ్శించెను. ఆమె తన విచారావృత వదన 

మండలమున హాసచందికల నుద్దిపింపజేయుట కెంణయో (శమ 

పడియెను. ఎల్లరు నెంతయో యానం 'దమున మగ్నులై యున్నారు. 

ఆమయు నశ్తే. యానందనిమగ్న హృదణుయె యుండుటకు. వేడుక 
పడియెను కాని యామె (సయక్నిములన్నియు వఫఎనులై పోయెను, 

హృ్దయభావను దా(గియులడుట యెట్లు 7 

విజయరాయ లాదొ పదగముసను దిలకించి యులికిపడియెను. 

ఆత డా ముఖమునం దేమిచూచెనోకాని యూ చూపు మూలముననే 

యాతని హృదయమున దెచయో భావమదయించి మంచు (గమ్మి 

నట్లయిపోయెను. కాసి యాధావ మొక్క సమషమ్మాశ్రమే యుండెను. 
ఉత్తరక్షణమునినే మరల నాతిండ మురళవదనమను దిలకించెను. 

అప్పటి కొది హాసవిలసిమె యు దె వ ఆనందోదీపితమై యుండెను, 

అచ్చట దుఃఖగహ్న మెనను రీకుండ బో యను; 

చాలదినయులకైన సమ్మేళనము ! ఆమె ఉన భర్తను (బాణముల 

కంచె వధికముగ. చేమించుదుండెను. చిరకాలము “కు స్వామిడర్శన క్స్ / 
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మగుటచే నామె తన హృదయమునే మబచిఫోయెను. ఎదుటనున్న 
నాధునిం జూచుటతోడనే యప్పుడామె హృదయ మున((బేమ్మపవాహము 
కూలంకషముగ( బొంగిపొరల నారంధి .వెను ఆ (పవాహమునందు 

హృ్దయమునందిలి యితరభావము లన్నియును ప Di గొట్టు 

కొని పోయెను. అప్పుడు మురళ సుఖసంభాషణమువలన దుఃఖఇథావముల 

నన్నిటిని మఅచిపోయెను 

విజయ "యలు తన విజయా తలలో€ దాచేమి కార్యమలం 

గావించినదియు వరుపగా( దన (పియురాలగు మురళకు( జెప్ప నారం 

భించెను; కాని భదారణ్య దేవీ మందింవృత్తాంతమువణకు( జెప్పి 

యాకస్మికముగ సంధాషణము నాంపివె చెను. అనేక కారణములచే నాత( 

డా వృ త్రాంతమును (బకటించుట కిష్టములేని వాండయ్యెను ఇంతియకాదు, 
ఆత(డా వృ త్తాంతమును మటజ౧పోయియే యుండెను. ఈన (పయాణ 

సందర్భముం గూర్చి చె-ుటకు( .గారంధింపకయే యుండిన యెడల 

నాతని కావృత్తాంతము జ్ఞ ప్తి రాకపోయియే యుండును. ఇప్పు డాకస్సి 
కముగ నా సంగతి స్మృతికి వచ్చుటచే నా౭ని హృదయమున నేదియో 

(పబలాఘాత మైనట్లయ్యెను. ఆత డామాటను దాచి మఖీయొక 

విషయముం గూర్చి మాటాడళగెను. కాని కుళాాగబుద్దియగు మురళను 
మజపించుటి మాతము నామాన్యమైన పనికాదు. విజయరాయలు 

మాటాడుచు మాటాకుచు నా(పసంగము నాణివై చెను. మురళ 

యా సంగతి నంతలోనే (గహించి “ మీరు నా కంతయును జెప్పుటలేదు. 
ఏల చెప్పరు ? నేను మీ సహధర్మిణిని గానా?” అనియెను. 

విజయరాయ లిశ నుపాయాంతరముం గానక “ అంతయు నీకు( 

జెప్పియే యుంటిని ” అనియెను. 

ముర_._ లేదు. అంతయు జెప్పలేదు. మీరు చెప్ప(దలయుకొన 

నప్పుడు నేనేమి చేయుదును ? నేను మీ పాదదాసినిగాదా ? 

విజ-- ఒక సంగతి మాతము నీతో( జెప్పలేదు. కాని యామాట 
నీవు విన్నచో నవ్వుదువు. 

ముర-_-నవ్వుట యెందులకు ? మీకిష్టములేనిచో( జెప్పవలదు. 
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విజయరాయ లింక మాటుమాట చెప్ప(జాలక దేవీమందిర 

వృ తాంతి మంతయు మురళ  కెజింగించెను. మురళ నిశృలముగ 

నంతయును వినియెను; ఏమియును మాటాడలేదు! విజయరాయని 
మాటలు ముగిసినళరువాత(గూడ నామె యేమియును మాటాడలేదు. 
ఆత(డు కొంత నేపటివజకు నామె ముఖమువంక. జూచుచు పిమ్మట 

“ నీ వంకను నవ్వవేమి ? ” అనియెను. అప్పుడు మురళ “ నవ్వు 
వచ్చినప్పుడు నవ్వెదను ? " అనియెను. 

బదితురన ప్రకరణవుం 

సరళయును దనస్వామి వక్షోభాగమున 
నర్దశాయినియై యుండి భ ర్హృముఖ మండ 

శమును విశాల నయనములతో. ద దేకదృష్టిం జూచుచు నాతనివలన 

రాజసభావృ త్తాంతముల నాలకించుచుండెను. ఆమెకోరిక యా సంగతులను 

దెలిసికొనవలయునని కాదు. రాజ్యముపోయి దరి(దు(డై వచ్చి ఠామ 

రాయలు తన వృత్తాంతమును జప్పుచున్నను సరళహృదయయగు సరళ 

యాతని మొగముం గాంచుచు నాతని యమృతమయంబులగు పలుకుల 

నానందముతోడనే యాలకించుచుండును, ఆమె సభావృ త్తాంతములను 

వినుటలేదు. భ_రృముఖోద్ధితంబులగు మధురవచనములవలన( గర్భా 
నందము. గావించుకొనుచుండెను. ఆమె రామరాయలం జూచినతోడనే 
తాన్ను (దాను మజచిపోవును ఆమె కేవల మాతని వదనమండఅమును 

సందర్శించి హృదయమునం దవ్య క్తమహదానందము ననుభవించు 

చుండెను, 

రామరాయలు తన యువరాజపదమును దిరిత్యజించిన వృ తాం 

తముం జెప్పుచు “ సరళా! నిజముగా నాకు రాజుగానుండవలయు నను 

కోరికలేదు. పినతండి యందుల కుంగీకరించినచో నేను కృతార్గు(డ 
నగుదును. విజనస్థలంబునకు( బోయి నీవును నేనును బరమానందముతో 
నివసించి సుఖజీవనము చేయ(గలుగుదుము ” అనియెను. సరళ సంతో 

షముతో “ మంచిది అస్లే యగు(గాక ! దానికేమి ?”* అనియెను. 
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రామ-___సరళా।; మనుజునికోరిక అన్నియు ఫలించునా ? 

నునకు( గోరిక యున్నదిగాని యది మనలను వి.ఎచుట యెట్లు? 
నేనుగదా? యీ నిడుుటోలుసామాజ్యమున కు త్తరాధికారిని 

సర___అవును. మీరు మహారాజు లయ్యద గు. మీకు మవోరొజు 

కావలయునను కోరికలేదా ? 

రామ 

ఇట్లు చెప్పి రామరాయలు సాదరంబుగను స్మ పేమం౦బుగను సరళ 
ముఖమండలమును దిలకించెను. సరళ లేచి “ ఒకమాట చెప్పెదను 

నవ్యరుగద!:” అనిమెను. 

రామరాయలు నవ్వుచు “ నవ్వుట యెందులకు 2?” ఆనియెను. 

సర___ఆయినచో వినుడు నేను మహారాజ్జిఎ గాంజాలను. 
రామ-_._ఆది యేమి ? 

సర నేను కల(గంటిని __ ఆమాట చెప్పిన మీరు నవ్వెదరు. 
ఈ సంగతి నేను మీ కిదివరకే చెప్పియుంటిని, 

రామ---నవ్వను.---సరళా ! ఇంక నవ్వను ! ఏమికల గంటివో 

హోరాజు నైనచో నీవు మహారాళ్ఞివి కొవా ౩ 

చెప్పుము. 

సర___నవ్వరుగద ? 

రామ--నవ్వను,. 
సర___నాయొడలు జల్లు మనుచున్నది ! 

రాసు -- సిసంటిముగ నెస్చుటను చూచియుండ లేదు. ఇంత 

సందేహమెల ? ఎవ్వను; నవ్వను; ముమ్మాటికి నవ్య. చెప్పుము 

సర ___ఇ(క( జప్పెదను. నాకు తజఅచుగ6 గలలు వచ్చుచుండును- 

కలగో నావంటి యువతియొకతె నాకగసడి గా చేయి పట్టుకొని నన్నది 

రించుచు “సరళా! నీన మహోరాశ్లిఏి కాంజాలపు. నేనే రాణి 

నయ్యెదను ” అవి చెప్పినది. | 
రామరాయలకు నవ్వెట్లువచ్చును ? ఆత(డు భయఎడియిసనో 

విస్మతు( డయ్యెనో యా ఏషయముంగూర్చి స్థిరముగ జప్పడాలము 

అతడు కొంత సేసటివజకు నిరుత్తరుండై యుండి. “ ఆ యువతి యెవ్వరు ! 

సీ వెప్పుడై న నామెను జూచితివా?” అసియెను. 

| fy కః 
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సర___లేదు. ఆమె యీదేశ స్తీ కాదు. 
రామ_.ఆ సంగతి నీ కెట్లు తెలిసినది ? 

సళ... ఆమె దుస్తులు మనదేశ స్త్రీల దుస్తులవంటివి కావు, 

గానురాయ లాలోచనానిమగ్ను డయ్యును; అంతలోనే మరల. 

దెిని తెచ్చుకొని యిట్లాలోచించుచున్న చో సరళ భయపడునని భావించు 
కొని “సరళా: స్వప్నవృ తాంతము లెన్న (డన సత్యములగునా ? 

నవు యావరపా. తురాలవు; (పాణ్మపియవు; అర్హాంగలక్ష్మవి. సరళా | 

సీచే యో నిడు గోలు రాజ్యమునకు మహారాష్ట్ర వయ్యెదవు *” అనియెను, 

సరళ యెల్ల గం దలయూంచెను; ఏమియు. మాటాడలేదు... కొంత సేపటి 
ల క Ie ని దించిరి, 

విఫవా “*ందనుతో పిజయరాయలు తనపత్నిని జూడ బోయెను. 

అంత కంపును బరమానందసుతో రామరాయలు సరళ సాదరింసవలయు 

నని కుతూహలవడియెను ---కాని మెట్లో మెద్చటినుండియో వచ్చి యా 
యిరువురి యానందములమీ (దను విషాదచ్చాయ అలముకొనీయెను, 

జి బదునకండవ ప్రకరణము 
నిడుుటోలు మండలమునకు. గేవల ముత్తర 

భాగమున మహారణ్యము కలదు. అందు. 

(గూరులగు కోయలు నివసించుచుండిరి. కొన్ని పల్లెల కొక నాయకు 

డుండి యా యరణ్యకులను కాసించుచు డును, అట్టి నాయకుని రదైవముగ 

జూచుకొనుచు. గోయలందలజు నాతని వళవ ర్హుంగుచుండిరి. ఆనాయ 

కులకు. గొండలే దుర్గ్శములు, ఆ యరణ్యరాజ్య మంతయు డాలయేండ్ర 

వలకు నట్టి నాయకులచేకనే సరిపాలింప( బడుచుండెను. ఆ నాయకులలో. 

గూడ బరస్పర కలహనిలు తటస్టించినప్పుడు బలవంతులగువారు 
బలహీనులను నిగహంచి కొన్ని పల్లెలను దమరాజ్యమునందు( గలుపు 

కొనుచుండిరి. 

అఆ కోయుజాతీక థభక్రిపిళ్వాసములే పధానముణు. రూరులగుటచే 

నొక గుంపువారు రెండవగుంపువారిని జీరగియ్యరు. కొంత కొలమునకు 

శూర 'సేసుండను గొకరాజు శన బుద్ధిబలంబునను దాహుబలంబునను గూడ 
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నా కోయనాయకుల నందజను గై వసము చేసికొని (కమముగ వారలకును 
నా వనరాజ్యమున కంతకును నధీశ్వరుండయ్యెను. అంతకు( బూర్య 

మా యరణ్యరాజ్యమునందలి కొంతభాగము నిడుటోలు రాశ్యనునకు 
లో (బడియుండెడిది. శూర నేను(డు (పభువై నప్పటినుండియు నాభాగము 
మరల నరణ్యరాజ్యమునకే చేరిపోయెను. ఆ రాజ్యమునకు రాజధాని 

గిరిదుర్లము. గిరిదుర్గమునకును సడు(టోలు రాజ్యమునకును బై విధముగ( 

బరస్సర వై రకారణ మేర్పడియెను. శాంత్మిపీయు(డగు మాధవరాయలు 
రాజ్యలోభముచే శూర వేనుని'పె( గత్హికట్టి మహారణ్యనుంతయు 

రణచ్మేతముగ, జేసి గౌతమీపుణ్యజలంబుల ర కాం కలుషితములుగ (€ 

జేయుట కిష్ట పడలేదు. ఆంతియకాక యాతని జీఏఎతమున.( జాంభాగము 

కష్టములతో నే నిండి యుండుటచే యుద్ధములు చేయుట కాతనికి(దీరికయే 

తేకపోయిను. 

ఆసహాయ శూరుండును, మహా రణపియుండునగు విజయ 

రాయలు తన యిరువది రెండవయే(టనే పూర్వవై ర్యమును బురస్క 
రించుకొని మహాసంరంభముతో గిరిదుగ్గముషపై దాడి వెడలి శూర సేనునితో 

నిరువది దినములు యుద్ధముచేసి తుదకా శూర సేనుని సమి,_తభాంధవ్య 
ముగ నాశనము చేసివై చెను; ఆ మహావిజయానంతిరముననే మాధవ 

ఠాయలు పరమానందంతో. దన కుమారుని సర్వ సే నానాయక పదంబున 

కభిషి క్రునిం గావించెను, 

విజయరాయలు గిరిదుర్గమును జయిలచెనేగాని యరణ్యరాజ్య 

మాతని కిప్పటికిసి స్వాధీనము కాలేదు. తమరాజునే దై వముగ( జూచు 

కొనుచుండు స్వామిభ క్రిపరాయణులగు నా కోయ లిప్పబటికే న pan 

గుంపులు గుంపుల నిడుటోలు మండలముషపె (బడి పళ్ల గ కం 

పోవుదుండిరి. విజయరాయలు గిరిదుర్గమును జయించిన గరువాత 

మరల. బూర్యరీతినే వనదుర్గములు బయలుదేరెను. ఆత్మరాజ్యమున 

కధికసంతాపకరంబు లగునట్టి వనదుర్గములను రూపుమాపుటయందే 

యాతడు నిమగ్ను (డై సమయము వచ్చినప్పుడెల్ల వాని నొక్క. 

టొక్కటిగ నాశనము గావించుచుండెను, కాని యా గఫీరవిశాలారణ్య 

మధ్యమునం దెచ్చట నేమి జరుగుచున్నదో యెవ్వరికిం దెలియును ? 
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పండెండవ పకరణవ 
లో 

౨౦ితటి (పపంచక జ్ఞానహీనుల కై నను, 
నెంతటి మూఢుల కైనను, భారతవర్షమున 

జన్మీంచినంత మాతమున దేవండనియు, దేవతయనియుి, గురువనియు, 

(బభువనియు భక్తివిశ్వాసములుండుట సహజము. తమకు సర్వ 

స్వరూపుడగు శూర సేనుడు గతించిన తరువాత నా యారణ్యకులు 

చూడ (జుట్టమును, (మొద వమును లేక యష్టకష్ట ముల పాలై పోయిరి, 

అప్పుకు వారందటును దమ్ము పాలించు (వభువునుగోరి కన(బడిన 

ఇరాళ్ళకన్ని టికిని గై మోడు డు లర్బించిరి; చెంజనున్న చెట్లకన్ని టికిని 

జేతులె త్తి (మొక్కిర; నదుల మునింగిర; నగముల( బూజించిరి; 

కుల దేవతల గొలిచిరి; కోలం ఐరి భమించిరి, పరమేశ్వరుడు వారల. 
గరుణీంచి యొక (పభుపును (పసొదించెను. 

అయా్యారబ్యుకుల ప్రభు వొక దాలకు(డు. ఆ బాలకుని వయసు 

పదియాటేండ్తకు మించియుండదు, అయినను నాతండే సమస్తారణ్యము 

లకును (బభువయ్యెను; వృద్దుఇ, బాలకులు, (సబలులు, దుర్చలులు 

వేయేల! కోయలందరును నాతని యధికారము నంగీకరించిరి. ఆ మహా 

రణ్యమున గిరిగహ్యరములయందును, దరుషండములయందును, నథీ 
తరంగములఅయంఎందును, దో(టభయందును, బాటలయందును, బల్లెల 

యందును, [బాంతములయందును నెల్లయెడల బాలరాజగు “ వనరాజు ”" 

పవితనామము (పతిధ్వనితమగుచుండెను. ఆతనియాజ్ఞ వేదవాక్యముగ( 
(బితిపాలింప( బడుచుండెను. 

పూర్వమువలె నిప్పు డ..తఃకలహములు లేవు. కోయనాయకులతో 

నెప్పుడై న నించుక పరస్పరాభిపాయఫభదములు కలిగినప్పుడు వనరాజు 
నకు విన్నవించుకొవి యాతని యానతి ననుసరించి (పవ ర్హించుచుండిరి. 

ఆ జాతి యెట్టిదియో యం '.లకు6€వగిన రాజుకూడ అభియించెను; 

వనరాజు రాజకుమూరు గాయ ఆత(యు నాయకుని వలెగాని, (పభువు 

వలె(గానీ (పసవర్తించుటలేదు. ఆతనికి రాజభ పనముభేదు; దుర్గములేదు; 

మంతిలే(డు; సభ్యులు లేరు; అంగరత్షకులు నేరు; వైసకులులేరు; 
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గుజ్జములు ఏనుగులు మొదలగు వాహావాడంబరము లేవియులేవు. 

సమసొరణ్య రాజ్యపాలకుండగు నా వనరాజున కేమియునులేవు, 

అరణ్యకులే యాతసికి సర్వస్వమునె యు-డిరి, 
షా 

చంచల ప్యాదయులును, సరళస్వభావులును, నాహాసికులును, 

(భమణశీలురును, ల. ననన *త చై భవాడ_బరులునగు 

కోయలకు | సరిగ : “ట్ర ఉభువే ౪ Wey Ub కుసురాొటా సర్వదా ఎర 

(పదేశములను పట రతర WH BH డెచ్చిటనున oy నదియే రాజ 

త్ర oA ఆ జ్య - చ MEY జ ధాసి: ఆర్కడి నాయకుల మం యలు; ఎచ్చుటి | జలే నెఅకులు; కొని 

యాత(డు నిరంరరము నారణ్యకులతో నీ యు: కప 2. డా 

క్క_ప్సు శాత ( ఉవ్వరికి నంతయు న్ త సలాం ఆత ని 
ఫా 

అ ఇవ్ అ Se స ద arab 
స్టిరసివాస మం యో యవంరికి దెలియదు ఆ౬ల డె ene 

యెవ్వరికిని SISO Dor Er యరణ్యకుల ల జం మ ల వారు 
(a FE 

వెదకుకొనకుండ గనే యాత డచ్చటి హారి? సాక్షా క్క ఉచుదుండ ను 

వనరాజు కోయలవలె నల్లనివా(ంయకాంయు అట్టి మోటు(దనము 

కలవా6ండునుగాండు. కాని యాతని. జూచినచ త. నాగరకత నండగిన 

జాతులలో (గూడ సెట్టి టవా(డు జన్మించి యుండ(డని బి టోధయగుచుండును, 

ఆకని సర ్యంగమాల ను మా- సలములు, బలిస్టములు, గుందరములనై 

యుండెను, చిన్నతనము నుండియు వ్యాయామాదులవలన రాశ(డు తిన 

శరీరమును బలిష్టముగ( జసికొనియు ఎన్నట్లాతని రూపమున నుబట్ట టి బోధ 

యగుచుండును. ఆక(డు పదియాదేడ్ల వాలుండనుమాట ; సను. కాని 

యాయుధవిద్యా వ్యాపారమునం దాతనితో సమానులగు ఏరులెవ్యరును 
లేరు. ఆతని యుద్ద ఏద్యాన్నె పుణర్ణాముం దల! కంచినచో నశానిషయమునం 

దాక(డు విశేష శికొలాభమును బొందియున్న ట్రగపడును, ఆతని సాహస 

మసమానమైనది; శౌర్యవీర్యము లనుపమానములై నవి ఇంతియకాదు. 
ఆతడు జగన్మాహనమూరర్తి 

ఆతని వడనసొందర్యమున నవిర్వదఏయ .బగు లావణ్యము 

కలదు, ఆ మోహనమూ ర్తి నెంత నేపు తిలకించినను దనివితీరదు. ఆతని 

జూచినతోడనే న్నేశముల కమృకస్నానము చేసినట్టగును. ఆతని 
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(బేమింపకుండ నవ్యరు నుంశ(జాలరు. అంతటి నీ. గ్నంగారమూ ర్తి 

నెవ్వరు నెచ్చటను జూచియుండ లేను. ఆతని వేషమును ుందరమైనదియే 
ఆగం గడాజానులంవితంబగు తనపి* అల కేశదామమును జేర్చి నడుదల పై 

సిగవై చు నొన్ దా సె మణి మయుటటగు సువ ర్ర వలయము నలంకరించు 
| : 3 

కొని యుడును ఆవలయమను ధాగమ' | ర్ప(బడిన (పధీ ప్ప 

వడు సరగ మనను హాగ్ REED ర్య తో సంతన మయూర్ 

తి గ అ శ యువీ Fu EE జ పింఛ మిం దథనచుఃకాంత ఎను ,బనలిం (ఉయుచుండును. 

ఆత. పఠరికానను “పీశాంబరము..-ఆతనీ వెనుకభాగమున 

సుందరంబగు కృమ్ణైటి ము గిలాయుచుండాను దానిపై థనుస్తూణీరములు 

విరాజిల్లుచు.ును ఆ నార్శ్వమున నతిమనోహరంబుగ నొక చిన్నవీణ 
పిలసిల్లుచుండును. పాదమున (వేలాడుచున్న నిశితకృపాణమును, 

క లు 

గటి టంబున6 గూర్చ బడిన శాణిరచ్చురికయు నాచెంతనే నిలుప6ంబడిన 

మోహనమురళియు నాతని యందమునకు పింతచందముం గూర్చు 

చుండును, ఆతి( డెల్ల పుడును స్పటిక ర్నుదాక మాలికాలంకృతు డై 
గా [Slee 

యుండును. ఆగని వాలతల మొకొప్పుడు సింధూర తిలక విలసితమై 

యుండును; మజీయొకప్పుదు ర కగందనచర్చితమె యు-డును. ఆత 
న. పహ 

డొకప్పుడును వాహనముల నుపయోగించుటలేదు. పాదచారియై తిరుగు 
చు డను ఆట్లయును దంచిన 'మాతముననే యల్లయెడల నాతని 

దర్శనము అధి గుచు డను. Goan వున గోవగోపికాబ్బ-.భము 

గోపాలవాలగా మచి ంటోబవెల గోయి ఉయు నా కా కష షి ఆ వీర 
ల్ ఓ రన 

లా నీ ఆ వనరాజును పరమేళ్వరునిగ భావించి వపేపించుచుండిరి. 

పదమురాతవ పకరణువంం 

ఏనా జెవ్వరు? పరమహంసపర్మివాజక 
శీ శారదానంద స్తూజ్యపాదుల (పియశిష్యుడు. 

త్ శకున నాం నామాన్య దాలకు(డు సమసారణ[గా జ్యనునకును 
లా! 

6 

(పభువగుటకు సమరు( డట్టగును ? ళారదా:.-లగు (6౫ పోయినచోటి కెల్ల 
ఉల 

నాతన వెంటనే యాదాలకు6 డాతిని పూజా దవ్యము"-ను మోసికొనుచు (6 
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బోవుచుండును. వనరాజు తన యెదేండ్ల పాయమునుండియు శారదా 
నందుని (శ్రీపాదములను 'నేవించుచు నాతని (పియళిష్యు(డ్రైయుండెను. 

స్వామి యతి _పయత్నముతో నతివాత్సల్యముతో నాతని కెల్లవిద్యఅను 
(బసాొదించెను. 

వనరాజు వీణావాదనమునం దద్వితీయుడు; ఆతని వీణావాదన 

నైపుణ్య మవర్ష నీయ మైనది, ఆతని మధురమోహనగాసముచే(6 గఠిన 

పర్యతములుకూడ( గర(గిఫోవుచుంతను. విశ్లేషపర్మికమ చేయించి 

శారదానందస్వామి తన (పియశిష్యున సంగీశవిద్యాపారంగతుని 

గావించెను. ఇతని [ పేమామృతగానములకు-వీణామధురగానమున కు-- 

మురళీమోహనగానమునకు---వననత్వములు గూడ వశీకృవములై పోవు 
చున్నప్పుడు కోయలాకని భక్రితో( గొలుచుదుండిరని చెప్పుటలో 

వింతయేమున్నది ? 
ఇంతియెకొదు. స్వామి యా బాలుని శరీరబల; పవర్ధనకరంబులగు 

వ్యాయామములయందును, వివిధాయుధ పయోగోప సంహారముల 

యందును, సను_ప్తసమర ధర్మములయందును నద్వితీయువి గావించెను. 

ఆయుధశిక్షొసందర్భ మున నాచార్యు(డగు (దోణు(డు కూడ నర్గునుని 

కింతటివాత్సల్యముతో విద్య నేర్పియు౨డలేదు. ఇంతయేల ? కారదానంద 

స్వామి యాతసకి రాజరా జేశ్వరు(డగుటకు( దగిన విదా్యాశిక్షణముం 

గావించెను. రాజలక్షణలకితంబగు నాతని యాకారముంగాంచి 

శారదానందస్వామి యాతని నెట్లయిన మహారాజుం జేయవలయునని 

తలంచుకొవియెను. ధర్మనంరక్షణార్గముగ( బరమేశ్వరు(డుకూడ నిచ్చే 

సంకల్పించు చుండును, 
శారదానందు(డు నిరంతరవనవాస సంచారియగుటచే నాతనికి( 

గోయలందటును బరిచితులై యుండిరి. కాంతమూ ర్రియు. (బేమార్ద్రు 

హృదయుండును, దపోనిధియు, భూతదయాపరుండును, మధుర్మపియ 

భాషియునగు నా స్వామిని గోయలందరును గురువుగను (ప్రత్యక్ష 

దైవముగను భావించుచులడిరి. నిరంతరము నా స్వామిననుసరించియే 
తిరుగుచు సకలజ ననయనానందకరుండై యలరారుచున్న యా దాలకునిం 

గూడ నెల్లరును బరమాదరముతో( (బేమింస నారంభించిరి. 
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అట్టి మనోహర హాపమును నట్టి మధురస్వభావమును నట్టి నుందర 

విలానమును నట్టి పపతచర్మి తమును గల బాలుని వారిదివజ కెన్న (డును 

జూచియుండలేదు. కావుననే వారందజు నాతని (బేమింప(దొడంగిరి, 

మజియు నాతని మోహనసంగీతమును, విజ్ఞానమును, బుద్దిసూక్షతయు 

బలపరా(క్రమములును, సాహసమును, యుద్దనై పుణ్యమును గూడ. 

(కమ్మకమముగ వారణ హృవయముఐయందలి _పేమభావమును వర్తిల్లం 

జేయుచుండెను చువకాప్రై ౨యే యా బాలునకు. బదియా టేండ్లు నిండియు 

నీండకమును పే యా మహారణ్య రాజ్యమున కాత(డు (పభువగుటకు( 

గారణమయె్యను. భగవక్స్చ్వ్య్వరూపుండగు శారదానందస్వామి కోయల 

(పార్ధనము నంగీకరింది యా బాలుని వారికి రాజుగా. (బసాదించెను. 

గురుదేవుండగు శారదానందస్వామి యీ విధముగ గోయల 

నను(గహించి పిమ్మట నాయరణ్య రాజ్యమునుండి యంతర్హితు(ద్రై 

పోయెను. ఇప్పుడు వనదాలు(డు వనరాజమ్యెను. అంతటినుండి 

వనరాజునకు స్వామిసేవాభాగ్యము దూరమయ్యను. ఆత. డీప్పు 
డొంటబరిగ నరణ్యరాజ్యమున బరి భమించుచు.డెను. ఆత. డెప్పుడై న 

Wet గోయలన౭ండజను సమావేశము చేయందలచినప్పుడు మురళీ 

గానము చేయుచుండును. ఆ మధురగానము నాలకించినతోడనే యా 

యవణ్యరాజ్యమునం దీమూలనుండి యామూల కెల్ల తావులకును వంశీ 

ధ్వనుల మూలమున సమాచారము లందిపోవుచుండును. ఇట్టి వంశీధ్వను 

లందిసతోడనే యెల్ల పలైెలయందలి కోయలును రణవేషాలంకృతులై 

బాణదాణాసన  ధారులి శీ ఘముగ( (బభుసవ్నిధానమునకు వచ్చి 

చేరుచుందురు. ఏదైన విశేషకార్యములే.లో వనరాజు తమ్మూరక 

వమ 
(0 ఆ 

యాహ్వానము చేయండని వారెల్లరును బాగుగ నెజుంగుదురు, ఆత(౦డు 

రాజై న పిమ్మట సమసారణ్యకుల నొక్కుతో సమావేశము గావించిన 
వూ ళా రి లి 

దిప్పటి కొక్క-సారిమ్మాత మే, 
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పదునాలుగవ (పకరణము 

భదారణ్యమునం దొకచిన్న దేనీమందిర 
మున్నది. (ప్మపధమమున( జూచినవారి 

కదియొక సామాన్యమందిరముగా నగపడును. కొని యది యారణ్యక 

జనులకందణకును (బధానతీర్ణస్థానమును (బధానదేవతామందిరమునై 

యున్నది. ఆ యారణ్యకు లప్పుడప్పుడీ మందిరమునకువచ్చి దేపీపూడాది 

కములం గావించి పోవుచుందురు. కోయలందలు నావళ్యకమైనప్పు 
ఉొక్కచో, గలసికొనున్థానముగూడ సీ మందిర మే. మహారణ్యము 

నందలి కోయరిందటును వనరాజు వేణువును బూరించినప్పుడీ మందిరము 

నొద్దకే గుంపులు గుంపులుగ. జేరుకొనుచుందురు. ఇప్పటికి వారంద 6౫ 

నొక్కసారిమాతమే యీ మందిరమున గలిసికొని యుండిరి. ఈ మంచి 
రమునం దెప్పుడు నెవ్వరును నివసించియుండరు. దేవీపూజార్ధ మచ్చట 

నర్చకులెన్వరునులేరు. దేవీపూజ (ప్రతిదినము జరుగుటయును లేదు, 
కోయలపూజల కర్చకులతో నిమి_త్తములేదు. కోయ లప్పుడప్పుడు 
తమ శ క్యానుసారముగ. కోళ్ళు గొత్లెలు మేకలు నెనుబోతులు మొదలగు 
వానిని దీసికొనివచ్చి దెనికి ఐలిపదానముం గావించి (మొక్కుల( 

జెల్లించుకొవి పోవుచుందురు; నురాపానము కావించి యానంద సామా 
జ్యమున కధీళ్వరులై తల్లియగు నాదేవీమూర్తికి నలువంకల నానంద 
తాండవముల( శేయుచుందురు. ఆ నృత్యములతో(బాటు సంగీతములను 

వాద్యధ్వనులునుగూడ దెసల( (దికంపితములుగ( డేయుచుండును. 

రాతినేళయందు వారు కోలల( (బిజ్వలింప(జేసి వినోద, కీడల( గావించు 

చుందురు, కోయలువచ్చి యా దేవీమందిరమున( బూజల( గావించు 

చున్న ప్పుడు వారి యానంద ధ్వనులచే నయ్యరణ్యమంతయు మాటు 

[మోగుచుండును. 

ఆ మందిరమునం దొక్కరును లేకుండుట యెన్న(డునులేదు. 
ఆ మందిరమునం దప్పుడస్సు డొక యున్మాదిని యగపడుచు౦డును,. 

ఆమె రూప మతిలోక సామాన్యమైనది. ఉన్మాద్మగ స్తంబగు నా యమ 

రూపము జ౯దమాలికా వృతంబగు చందరేఖంటోలె శోభాయమాన 
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మగుచుండును. శై లవిరహితంబులగు నామె దీర్చకుంతలములు విడివడి 

యా జానులంబితములై వెన్నునను వక్షమునను జీరాడుచుండును, ఆమె 
యతి మలినంబగు జీర్ణ వసనమును ధరించియుండును. పూసలపేరులు, 
పగడాలదండలు, సృటికమాలికలు, రుదాక్షతావళములు, పుష్పహారములు 

మొదలగు నానావివమాలికల లామె కంఠసీమ నలంకరింప(బడియుండును. 

కుండ పెంకులకోవలును జింత గింజలచేరులను గూడ నామె ధరియించును,. 

ఆమె నిరంతరము కపోలభాగమునం దంతట నడ్డముగ( గుంకుమ బొట్టు 

పెట్టుకొనుచుండును ఇంక నామె కెట్టి యలంకారములును లేవు. కాని 

యా యున్మాదిని యనేకములగు నరణ్యవస్తువులను దన కలంకారములుగ 

సవరిందుకొనుచుండును. సాధారణముగ. బిచ్చివాం్యడం జూచినచో( 
జాల భయమగుచుండును, కొవి యామెం జూచినప్పుడు భయము కలుగ 

కుండుటయేకొక మరల(మరలజూడవలయుననియే వేడుక యగుచుండును 

ఆమెతో మాటాడవలయుననియే కోరిక కలుగుచుండును. ఇంతియకొక 

యా యున్మాదిసియం దింకొక ఏిశేషమున్నది. ఆమె గానము చేయు 

చుండును. అంతటి మధుత సంగీతమును సచరాచరంబగు నీ(పపంచ 
మునం దెవ్వరు నెన్నండును వినియుండలేదు. ఆమె సంగీతజ్ఞానము 
సహజమైనది; సర్వజ్హానము స్వభావసుందర మైనది; మాధుర్యమును 

స్వతఇతతా విలాసికమైనదియే, ఆయువ్యాదిని కేవలము గికముల. 
బాడుచుండును. అవియు స్వభావమధురములై నవియే__- అట్టి మనోహర 
గీతములి(క నెచ్చటనులేవు. ఆ గీకములయం దామెహృదయమే లీనమై 
పోవునో యామె హృదయమునందా గీశములే లీనములై పోవునో 
యెవ్వరికిని బోధపడుటలేదు. ఆమె సంగీతముచే( భావాణహృదయములు 
గూడ (6 (బేమకరంగ ఛేలితములై. పోపుచుండును. ఆగానామృత 

(శవణములచే హరిణిహరిణములును, మయూరీమయూరములు కూడ 
నానందనృత్యములు చేయుచుండును, [(కూరసశ్వములుకూడ సాధు 

జంతువులై పోవుచుండును. 

ఆరణ్యకు లా మందిరమునకు? బూజొర్దము వచ్చినప్పు డెల్ల 

ముందుగ నా శ్యామలను వెదుకుచుందురు. శ్యామల లేకున్నచో వారి 

పూజలు సరిగా సాగవు. శ్యామల పాటలు విన(బిడకున్నచో వారి 
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యానందము సంపూర్ణము కాజాలదు, యెల్లప్పుడను వారి కామె 

దర్శనము లభింపదు. ఆ యున్మాదిని యొక్కొాక్కప్పు డా మందిరమునం 

దుండదు. ఎక్కడకు బోవునో యెవ్వరికిని దెలియదు. చాలమంది 
కోయ లొక్కచో. జేరినప్పుడు తఅచుగ శ్యామల యంశర్షితయై పోవు 
చుండును. ఆమెకు శ్యామల పే రెవ్వరు పెబ్లికో తెలియదు. కాని 

యెవ్వరైన నామెను బేరడిగినచో నాయునా న్ నవ్వుచు నవ్వుచు దల 

యూ(చును; నృత్యము చేయును; జీర్చవసనాంచలముచే. మొగము 
గప్పుకొని కిలకిల నవ్యుచు-మరల నవ్వుచు నవ్వుచు గరతాళములు 

వై చుచు “నాపేరు... శ్యామల-__శ్యామల సుందరిని_సామగాయ ని-_ 

సోమపామయని._.. పేమమోహిని ” అని నవ్వుచు నవ్వుచు నాడుచు( 
బాడుచు నంతర్రిశయై పోవుచుండును 

పదునైదవ [పకరణవుం 

విజయరాయలు విడిచివచ్చిన తరువాత మహా 
రణ్యమునందలి పర్వతపం కులలో ( గొన్ని 

దినములనుండి వేణుధ్వనులు విన(ఐడుచున్నవి, కొండలనుండి కొంత 

లకును, బల్లిలనుండి పలైైలకును, (గామములనుండి (గామములకు 

నా వంశీధ్వనులు పరివ్యా ప్తము లగుచుండెను. (కమముగ నా ధ్వను 

లచ్చటినుండ నిన్న టి యుదయనమున:జా : దూరదువబు శ ఏ వ్యాపి ఏచినవి, 

మహ హిరణ్యములోని పల్లె లయ దంత టను వంశం పనులు es, 

సమస్త సర్వతపం క్తులను, సర్వాంగ కర నధినవ 

చైతన్యోదయ మయ్యెను, ఆహార విహారముల  నుజ్జగించి 
కోయలందరును రణ వేషాలంకృతు లగుచుండిరి. గుంపులు గుంపులై 

వారందటును మంద్రాభిముఖులై వచ్చుచుండిరి వకరునొకరు పిలుచు 

కొనుచు వనరాజదర్శనమునకు( దొందరపడుచుండిరి. చెల్లె లన్ననల౦క 

రి.చుచుందడెను; ధార్య భర్త నల ._కరించుచుండెను. తనయ తండి 

నలంకరించుచుండె. ఆకోయ లంనటు నలంకృతులై యెక్కడకు.( 

టోవుదురు ? 

నా 

హస 
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నా. 

గుంపులు గుంపులుగ వారందటును దేవీనుందిరమునొద్దకువచ్చి 

వఏిడియుచుండిరి. అందబును వనజ దర్శనమున కుప్బళ్ళూరుచుండిరి. 

ఉదయమునకు జనళూన్యమైయున్న యానుందిర మిస్పుడు వేలకొలది 
కోయల గమనాగమనములచే నంకులమైెయుండెను. ఇప్పు డచ్చుట 

నలుదెసల( గోలాహలముగ నుండెను-ఎర్చణ? జూచిన హాస్య ధ్వనులే- 

ఎచ్చట? జూచిన నామోదధ్వనులే--ఎచ్చటల జూచిన విజయధ్వనులే. 

కాని వనరా జింతవజకును వచ్చియుండలేనదు. కొన్ని దినముల 
నుండి యాతనిజాడ యగపడుటలేదు- ఎప్పటినుండి కోయరాజ్యమున 
వేణుధ్వను లారంభములయ్యెనో యప్పటినుండియు నాత( దెవ్వరికి 

నగపడుటలేదు. కేవల మాతని మురళీగానముమాత మే వినబడ 
చుండెను. ఇప్పుడా వేణువు నొకమూల విడిచి వనరా జెన్చట నంతర్హి 
తు(దై యున్నాడు ?-అన్ని పలెలయందున బర్యటనముచేసి యాతని 

మురళి యాశని హస్తము నల౦కరించువజకు నాత (చెవ్యరికి నగపడ (డు! 

ఇదివఆకు( జాలమంది యరణ్యకులం జూచినప్పుడు శ్యామఆ 

పాజిపోవుచుండెడిది. కాని నేండుమ్నాత మట్టు చేయలేదు. ఒక్కచో. 
జేరియున్న కోయల నంద నొకసారి చూడవలయునని యామెకు( 
గోరిక పుట్టినదికా(బ్లోలును | ఆందుచేశనే కావచ్చును నేయడామె వారందతణీ 

యెదుటను దిరుగుచున్నది. ఆ యున్మాదిని యొ కప్పు మ నవ్వుచుండును= 

అంతలోనే యేడ్చుచు. బోవచుండును._ఓఒకచో( గోయలొసంగిన 
ఫలాదుల నారగిందుచుండెను ఒర్భు చో. బడి బురువదిమంది కోయల. 
జుట్టును జేర్చుకొని వారికి స.గీశమును వినిపించుచు .డెను. ఆమె 

నందును భ క్రీిభావ హృదయములతో( జూచుచుండిర. చాలమంది 

యామెను దేఏమూరర్తిగ భావించ పూజించుచుండిరి, అనేకు లామెను 

దమ (పాణములకం కె నెక్కుుడు గ (నేమించుచుండిరి కొందు 

వస్త్రములను గొందజల౦కౌారములను గొందడా హారిపదార్థము లను 

నామెకు( [బవియపూర్వశముగ నర్చించుచుండిరి వారందరునుగూడ 

నీమందిరమునుదలి దేవీమూర్తిని బూజించుటకు(. దమళ క్తికౌలందిగ( 
బూజాదవ్యములను దెచ్చి యుండిరి. ఆప్టే వారు శ్యామలకును మంచి 
మంచి వస్తువులను దెచ్చి సమర్చి .చుచుండిరి. 
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శ్యామలను గోయలందంబను బాగుగ నెరుంగుదురు. వారికి( 

(బ త్యేకజాతీయాదర్శము లి(క నెట్టివియునులేవు అప్పటి యాయరణ్య 
కుల కందరకు నొక్క "పే పరమావధిగానుందెను. వారి దేవీమూరర్తి.___ 
వారి శ్యామలామూ ర్రి-_వారి వనరాజమూ ర్తి--- ఈ మూ(డుమూ రుల 

యందే యెల్లప్పుడును వారి మన పాణములు విలీనములై యుండును; 
వారి సర్వస్వము నర్పింప(బడుచుండును. ఇప్పుడు వారందరు నొక్క_చో( 

జేరి వారి శ్యామలామూ రర్తిని వారి దేవీమూరర్తిని దర్శించి యానందించు 
చున్నారు... ఇ(క వారికి వనరాజమూ ర్తి సాక్షొతృ్క_రింపవలసియుండెను. 

అందుకొజకే యందరు నుత్కాంఠులై (పతీక&ీంచుచుండిరి 

పదునాణవ ప్ర రరణవళం 

“ వేబుగానరవంబు + వినవచ్చె నము 

యమునలో నప్పుడే + యమృతి ముప్పొంగె; 

(పియసవీ । చెప్పవే, (వేఎల్లినుండి 

బయలుదేజెనంటటమ్మ + దాలకృస్థండు ? 

శిభిపింఛకాంతులు + చెలరేగేమొ 
తరుషతెములలోన( 4 దళదళల్ పుకై; 

(పేయసీ ! యిప్పుడే + ద్భి-దావనమున( 

గొలువుదీర్చున(ంటమ్మ 4 గోపాలమూరరి | 

గిరిమల్లి కలతావి * గిరికొన్నదేమొ 
యాధీరమండలం బవళమైపోయె; 

కల్యాణీ ! చూడవే: + కన్ను అ6గప్పి 

మోసగించునొ యేమొ + మోహనమూరర్తి? ” 

శ్యామల యిట్లుపాడుచు నంతలో గీశము నాంపివై చి కరతాళముల 
వైచుచు అనంతర మ్లే నవ్వుచులేచి నిలువంబడియెను. అనంతర 
మశ్లే నవ్వుచు నవ్వుచు. బరుగెత్తంసాగెను. ఆమె మధురసంగీశమునకు 
ముగ్గుల కోయలండజు నామె చుట్టును మూ(గనారంభించిరి. ఆమె 
యతివేగముగ దేవీమ-దిరమువై పునవ (6 బోవుచుండుటంగాంచి వారంద 
యను దత్తరముతో నామెకు(. (దోవయిచ్చిరి శ్యామల యొక్క 
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పరుగున(టోయి యా మందిరమున (బవేశించి ద్వారమును మూసి 

వె చెను, తలుపులు వై చినశబ్ద మా యరణ్యమునం దతిదూరమున (బతి 

ధ్వనించెను. అప్పుడయ్యారణ్యకు లండటును దమతమ కార్యముల 

యందు నియు క్తులె యుందిరి. 

ఆకస్మికముగ నాయరణ్యకజనసమాజమునం దం4టను గలకలము 

బయలు దేజెను ఆప్పుడు వారందరు నొక్క సారిగ యోధ వేషాలంకృతులు 

కా(జొచ్చిరి. ఆ కోయమండల మంతట నాజ్జాశబ్ద్బములు నంగీకార 
ధ్వనుల నొక్కుసారిగ వెలువడియెను. వారందలును దమతమవ 

నాయకుల ననుసరించి వరుసలుతీరి సిలిచియుడిరి. 

దూరమునం దేడియైన శ్యశునై న్య మగపడుచుండెనాయేమి ?-- 
తేదు సర్వ పభుండగు వనరాజు మధురమురశీగానము వినంబడుచున్నది; 

శీ ఘముగనే వనరాజు వారిక సాక్షొత్కరింపనై యుండెను, అందుచేతనే 
వారందణు నీవిధముగ నుత్కంఠులై యెదురుచూచుచుండిరి. అదియే 
యా మోహనవేణుగానామృతము !-- ఆంతటి మధుర వేణుగానామృత 
మును గోయలెట్లు మఆవ(గలుగుదురు ? ఆ మహారణ్యమందంత అ 

నమృతమును పర్షింపంజేయుచు నా మధురమోహనగాన ముద్దీపిత 
మగుచుండెను, ఎమురళీ యింతవణకు నెల్లయారణ్యకుల హ_స్హముఆ 

యందును జిందులు దొక్కుచుండెనో యా ముద్దులమురళి యదియే 
చిరపరిచితంబగు నా మధురన్వర మదియే! ఇప్పటికా మురళి స్వామి 
హస్తముల నలంకరించినది ఆప(డా వేణువు నందుకొవి గానము చేయు 
చున్నాడు! ఇక నాతడు (పత్యక్షము కాగలడు, 

మొట్టమొదట నా కోయలందయి నాగాన మెచ్చటనుండి విన(బడు 
చుండెనో తెలిసికొనంజాలకపోయిరి. ఇప్పుడు తెలిసినది. ఆ చెంతనున్న 

గిరిశిఖరమునుండి పాడుచు నా వనరాజు దిగి వచ్చుచుండెను. అదియే 
యా మురళి. ఆమనోహరశిఖిపింఛ మశ్లే యాతని శిథాశిఖరమున( 
జిందులుదొక్కు చుండెను. ధనుస్తూణీరములు కృపాణము, ఛురిక, వీణ, 
కృష్ణాజినోత్తరీయము---అన్నియు నశ్షేయున్నవి. ఆతండు పీతాం 
బరమునే ధరియించియుండెను. గళమున సృటికరు దాక్షమాలికలు 
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యధాపూర్వముగనే విలసిల్లుచున్నవి. ఫాలభాగమున సిందూరతిలక 

మెప్పటివలెనే మజయుచుండెను, ఆమూదర్తియే వనమూ ర్తి! 

ఆకస్మికముగ నందణకు నా దివ్యమూ ర్తి (చుత్యకమయను. 

కోయలందజ హృదయములును బరవశము.లె పోయెను. ఆత (డు 

నిజముగ దేవతాస్వరూపు(డని యిదివరకే వారు నమ్మియుండిరి. ఆ దివ్య 
మందిరమునందలి డేవీమూ రియే-_ నరకపాల నూలికాలంకృతదివ్య 

శక్తియే స్వయముగ( దమ్ము బరివాలించుటక3ై వనరాజమూ ర్రిందాల్చి 

సాక్షొక్కారించుచునం ట్లు వారకిందోంచెను. అప్పుడా యారణకులందయలు 

నాతనిం దర్శి.చి భ -పిశ్వాసములతో నొక్క పెట్టున జయజయద్వనుల 

వేయసఫాగిరి, వారి జయధ్వనులు  దిగంతములం (బతిధ్యసించుచు 

నియ్యనంతారణ్యమున ననం -వోయు ౪ రంగములందీ(ది యనంతాకాళ 

మున పలీనములై పోవుచుండెను. 

అప్పుడు వవరాజు కోయలను సమీఏఎచి. [పసన్న వదనముతో 

దకీణహా_స్తమునేె త్తి మంత గంభీర మధురస్వరంబున “ఓ దేవీడాను 

లారా! సోదరులారా! వరాభయదాయని యగు వనదేవి జగన్మాత 

మనలను సర్వదా కాపా , చున్నది. ఆ భువనమాత యాజ్ఞగా నేను 

మీకందణకు నాజ్ణాపి చుచు న్నా (డను. నిరంతరరణజీవనుండగు నిడు 
(టోలు సేనాపతి విజయరాయల చిరకొలమునుండి మిమ్ములను బీడించు 

చున్నాడు. తనబిడ్డల రక్తవాహినులంగాంచి తిల్లియగగ వనదేవత 
కన్నుల నీరుపెట్టుకొనుచు నె యున్నది. కాని (ఎతకారమున కిప్పుడు 

టు అంక ల అట న జ డట DEO నని న్యముగ మురల 
వా. 

నిచ్చట వచ్చుట “టిసీంచుే. మిరెల ను వెనుకటివలెనే యాతసి 
UG 

కంట( బిడకుుడం ఎస్పి. చుొని యుండుడు! పూర్వవె రిములం 

దలంచుకొని యా *నితోం గలహిఎపవలదు. ఆతని రాజ్యమునం దెవ్వరు 

నెట్టి కత్లోలమును గల్పి సవలదు, అమృకమూర్రియగు దేవీయను[గహ 

ముచే మన కెటిలో_మునులేదు వీర్ణయు.డై మనలను (గూరసత్వ 
ములపలె భావించుచు హింసించుచున్న విజయరాయల చిరకాలములోనే 

తన పాపఫలము ననుభపింప(౫లడు, శాంతిజీవనులమగు మనకు 

శాతవముతో విమిత్తములేదు. ఇదియే దేవి యుద్దేశము_తల్లియో జ్ఞ- 
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ఆ జగన్యాతయనుజ్ఞను బరిపాలించుటదు మనకు. గ్రరవ్యము--జయ 

మహామావకు జయమగు(గాక : ” ఆనియెను. 

మజియొకసారి యామహారణ్యమంతయు జయజయధ్వనులతో 
నిండిపోయెను. దళదిశల నానందకోలాహలధ్వనులు చెలరేంగెను. 
ఆపుడు వనరాజు కోయలతో( గలసి మెలసి (కీడింపనారంభించెను. ఇప్పు 

డతనికి గంభీరభావములేదు ; రాజభావములేదు. ఇప్పు డాతండు సామా 
న్యునింటోలి కోయలతో( గలసిపోయెను; వారితోంగలసి యానంద 

నిమగ్నుడై పోయెను. ఆతని మధురసంగీతమును, మధురమోహనమురళీ 

గానమును బరమానందముతో నాలకించుచు నారణ్యకులందలు నచ్చటనే 
యా దినము నత్యానందకోలాహలముతో( గడపివె చిరి. 

మజుశా(డు వారందజును దమతమ యిండ్లకు బయలుదేటి 
పోయిరి, అప్పుడు మరల నెప్పటివలిె న్మాపదేశము నిర్ణ్షనారణ్యమే 

యై పోయెను. ఎప్పటివలె నా దేవీ కుందిరముకూడ జనళాన్యమెపోయెను, 

కేవల మా విజనకాననమున దూరమునుండి శ్యామలా మధురగానము 

మ్మాతము నలువంకల( (బతిధ్వనిత మగుచుండెను. ఏకాకిని యగు 

శ్యామల వనవిహంగమువలె. దన మనఇపాణముల  నేకీభవింపంజేసి 
యిచ్చవచ్చిన తీరున గానము చేయుచుండెను. 

“ కాళీయఫణి(జూచి + కార్చిచ్చు( జూడ 

వెల్టిగోపకులార ? +, వెబజనెద రేల ? 

కొదవులన్నియు( దీర్చు + గోపాలమూ. ర్తి 

మీపాలనుండ(గా + మీకేమి భయము? 

షః జ ఖో షు 

గోపాలకుల వీడి + గోవుల వీడి 

పాడుచు నాతోడ( 4౪ బరుగ_త్తివచ్చి 

బాలకృష్లు (డు చాల 4 బడలినాడమ్మ 
ణ్ 

విరజాజిచెల్లెలా ! + విసరవేమమ్మ: 
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పం౦రళ మునుపటి మురళకాదు. ఆమె గర్వము 
రాణియైన తరువాత శతగుణము లధికమయ్యెను. 

ఆమె నిగూఢహృదయ మిప్పుడు మటింత నిగూఢమెనది. ఇప్పుడు 

మురళ సఖులతో నానందముగను జనవుగను దజచు మెలంగుటలేదు. 
సరళకుమా(త మెప్పుడో యొకప్పు డామెదర్శన మగుచుండెను. కాని 

మునుపటి యాటపాటలును వినోద విలాసములను మాతములేవు. ఆమె 
తన మందిగాంతరముగ( దనయాలోచనములలోనే యెల్లప్పుడు ముని(గి 

తేలుచుండెను. ఆమె మనసులో నేమున్నదియో యామెకేగాని మతి 
యెవ్వరికిని దెలియుటలేదు. ఇంతమ్మాతముచే వితరుల కెవ్య్వరికిని 
లాభముగాని నష్టముగాసి లేదు; కొని యామె హృదయపరివర్తనముచే 
నంత ఃపురమునందలి సుఖళాంతుక లను వినోదవిలాసములకును మ్నాతము 
లోపము వాటిల్లెను. 

కానీ తుదకొమో కేకొంతసుఖమార్షము దొరికినది. కొల(ది దినముల 
లోనే మురళ రాజాంతఃపురమును విడిచెను. మహారాజగు మాధవ 

శాయలు కుమారు(డగు విజయరాయనికి. గేవలము రాజబిరుదము 

నొసంగుటతోడనే తృ ప్రివహించి యుండలేదు. ఆతనికొక జాగీరును 
గూడ నొసంగి యొక మహారాజ పసాదమును గట్టించి యిచ్చెను; 

మతటియు నచ్చటికి(టోయి యా మందిరనునం (బభువువలె న్వేచ్చగ 

నుండుట కనుజ్జనొసంగెను, విజయరాయలు మురళతోంగూడ నా పాసా 

దమున నివసించియుండెను. మురళ మహాఠాజాంతల:పురనును వదలి 

నప్పటినుండీయు నెప్పటివలి నచ్చట నానందకిరణములును, సుఖకిరణ 

ములును (బసరించుట కారంభించెను. 

విజయరాయ లిష్పుడు రాజమ్మెను---ఆతనికొక పెద్ద జాగీరు 

కూడ నున్నది. ఇట్టిస్టితికి వచ్చినప్పు డేదైన నొక మహోత్సనము 
గావింపకుండుట బాగు*నుండదు అందువలననే విజయరాయలు నూతన 
(పాసాదమున( (బవేశింది యొక మహోత్సవము. జేయుటకు మహా 
సంరంభంతో( _ఒయత్నింపంచొడ.7”ను, దేశమునందలి పేరుమోసిన 
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పెద్దలందణకును శుభవార్త లంప(బడియెను. మహారాజును యువరాజును 

గూడ విజయరాయని [పాసాదమునకువచ్చి యా మహోత్సవమును 
సందర్శింపవలయును. విజయరాయ  లీమహోత్పవమునకై విశేష 
(దవ్యమును దృణపాయముగ వ్యయము చేయుచుండెను. ఏవిష 
యమున(గూడ నెట్టి లోపమున గలు గ(గూడదని యాతని ముఖ్యోద్దేశము, 
కేవలము రాజబంధులను, నధికారులను మాననీయులను మాతము 
పిలుచుటయేకాదు. దేశమునందలి ధనవంతులగు వర్తకులను, సామాన్య 
(పజలకుంగూడ నాహ్వానము లంప(బడియెను. దర్నిదులకును భికుకు 

లకును నన్నవస్త్రధనదానములం గావించుటకు( దగిన యేర్చాటులు 

చేయంబడియెను. ఈ మహోశ్సవ వృ తాంతము దేళవి దేశములయందు. 
గూడ వ్యాప్తమమ్యెను. ఎల్లచోటులనుండియు(. జాలమంది (ప్రజ 

లా యుత్సవమునకు విచ్చేసియుండిరి. 

ఆమహోత్సవమునకు( బూర్యరాతి మురళ తన స్వామియెడల( 

బరమాదరమును, బరమ పేమమును, బరమోత్సాహమును (బకటింప 
సాగెను. ఆంతిటి యాదరమును, నంతట్మి పేమమును, నంతటి యుత్సా 
హమును వజయరాయ లిదివజ కెన్న (ఉను జూచియుండలేదు. అప్పు 
డాత(డు పత్నీవ్యామోహముచే ముగ్గుడెపోయెను. ఆ సమయమున 
మురళ యాకస్మికముగ “ నాధా! మీరు మహారాజు లయ్యెదరా ?:* 
ఆనియెను. ఆమాటకు విజయరాయ( డులికిసడి “మురళా ! సీవెన్న (డు 

వి(5 నిట్టిమాట చెప్పకుము ! అందువలన నా హృదయము దహించుకొని 

పోవును. నా(పాణములు చలించిపోవును. నామనసున మహారాజును 

గావలయునను కోరిక లేనేలేదు. కాని యా దేవఏీమందిరముస నామాయాలిని 
భయంకర వాక్యములు వినకుండ నున్నంతవఅకు మాతము 

నా హృదయమునం దట్టి యుగ్రేశము శనంతతానే లీలామాత్రముగ, 
దలసూపినది. ఎంత (పయత్నించిసయు దానిని హృదయమునుండి 

మరలఠించుకొస( జాలనైతిని.మురళా! నీవెన్న(డు నిశ నామాట 

చెప్పకుము ! ” అనియెను, 

నాధునిమాటకు మురళ హృదయమునం దభూతపూర్వానంద 

ముదయించెను, అప్పుడామె యా భావమును మజు(గుపజచి “ఆ సన్యాసి. 
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రూపమున జగన్మాత పలికిన పలుకులు సత్యములు, ఆ విధముగ. 

దప్పగ జరగితీరును ” అనియెను. 

విజయరాయ లాకస్మికముగ లేచికూర్చుండి మెల్ల మెల్లగ 

“ఏమి! నేను మహారాజ నయ్యెదనా ?_ ఎట్లు ?-_రామరాయలు 

జీవించియుండ(గనే ! ” అనియెను. 

మురళ___చచ్చుట యెంత నేపు ? 

ఆమాట యాతని హృదయమున మెజపువలె. (బవేశించెను. 
ఆత(డు మురళను దదేకదృష్టితో( జూచుచు “ నీయొద్ద నిజము 

చెప్పకుండు పేల ? నేనీ జాగీరును రాజభవనమును బడసినప్పటినుండియు 

నవిర్వచనీయానందము ననుభవించుచు నింతమాతమునకే యింతటి 
సుఖము కలుగుచుండ(గా మహారాజవై నచో నెంతటిసుఖము కలుగునో 
గదా యని యనుకొనుచున్నా(డను ” ఆనియెను. 

ముర-___మీకా సంగతి తెలియదు. చాలదినముల [కిందటనే నేను 
దానీ నెబు(గుదును. 

విజ---మురళా ! ఇప్పుడు నన్నేమి చేయమనియెదవు? 

ముర-నామాట విందురా యేమి? వినినచో( జెప్పెదను. 

విజ---నీమాట వినక యీ (పపంచమునం దింకెవ్యరిమాట 

విందును? 

ముర-_చెప్పెదను విను(డు ! 

అత్యాదరముతో నతి(పేమముతో మురళ తనస్వామి ను _స్తకమును 
వక్షమునం దుంచుకొని మధురస్వరముతో “నాధా! మీరే మహారాజు 
లయ్యెదరు; కుమారరాయలు మూర్గు(డు--దుర్భలు (డు -_ భీరు (డు 

రణవిద్యావిహీను(డు---మహారాజగుట కౌశని కెట్టి గుణసంపత్తియును 

లేదు. మీరే నాసర్వస్వమును---మీ రే నిడు గ బోలు మహారాజ్యమునకు( 

(దిభువులగుట కుపయు క్ర సత్వనసంపన్నులు-.మహారాజునకు( దగిన 

గుణములన్నియు మీయొద్దనే యున్నవి--ఇదియే భగవతి యనుజ్ఞ... 
ఇచ్చ-_ లీల మీరిందుల కిచ్చయింపనిచో నుత్తమంబగు నీ నిడు( 
(వోలు రాజ్యసింహాసనమునం దొక యనమర్థుండు (పవేశిచుటయు, 
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జగన్మాత యుద్దేశము విఫలమగుటయు. దటస్టించును. కావున మీరు 
మహారాజులు కాంగోరకుండుట దోషమగును ” అనియెను, 

విజయరాయలు కొంత నేపటివజకు మాటాడలేదు. పిమ్మట 
మురళం జూచి “ కుమారరాయలు జీవించియుండ.గా నేనెట్లు మహారాజ 
నగుదును ?” అనియును. 

ముర___ఆత(డు మరణించుట యెంత నేపు? 

విజ----జీవిత మనిశ్చితమెన దనుమాట విజమే-__-కాని రామ 
రాయ లింత శీ ఘముగ మరణించునని యాశ యెక్కడనున్నది ? 

మురళ యాడుసింగమువలె లేచికూర్చుండి “నాధా! నేను మీరు 
మహావీరులని యెబుంగుదును. పథపరిష్కారము గావించుకొని 
మీ యభీష్టసిద్దిం బడయ (గలరనికూడ నెజుంగుదును. కాని మీరిప్పుడు 
కేవలము నిష్ప్రయోజకులై యున్నారు ” అనియెను. 

విజయరాయలు చాల నసేపటివజకు మాటాడ(జాలక పిమ్మట 

“ శల(చుకొనినచో( (బాణములు తల్లడిల్లి పోవుచున్నవి. మురళా। 

(పియా! (పాణేశ్వరీ :_నీవిప్పుడు నన్ను (6 (దిలోభసము[ దమున ముంచి 

వేయకుము. ఏమిచేసిన నేమగునో యెవ్వరికి. దెలియును ? ” ఆనియెను, 

ముర-___హృదయేశ్వరా! భయమెందులకు? మీమూలమున 
భయమునకు. (దితిషస్టకలుగునా యేమి? మీరు మహారాజు లయె్యదరు. 

ఇది దేవత సంకల్పము. ఇట్టిచో మీరీఏషయమున నించుక (పయ 
త్నించుట మీక6 గ ర్రవ్యముకాదా? (ప్రాణపియా! నన్ను మీరు 

(పేమించియున్నారు నేను మహారాజ్ఞ్రిని గావలయునని మీకించుకంత 

యెన( గోరికలేదా ? ఇంతటిలోనిదా మీ పేమ ? 

విజయరాయలు రెండుచేతులతోడను మొగము మూసికొని 

యేడ్చుచు “ మురళా.___మురళా! ఇంకను నన్ను (బలుబ్దుని గా ( 

జేయ(జూడకుము :” అనియెను. 

ముర-_-ఉపయోగ మేమైన నుండినచో నేను-__నేను నా యొడిలో 
నుండి నాపాలందావుచున్న నా కన్నబిడ్డనైన నిక్చలముగ నేలపె 
(దోసివై చి యా శికుమ స్తకమును జూక్రీభూతముగ6 జేయ గలుగుదును ! 
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ఆవళ్యకమైనచో స్ు నాతండి వక్షమునంగూడ నిశితకరవాలముం 

(దియోగింప. గలుగుదును ! నేనెటుంగుదును.-నీవు వీరపురుషు(డవు ! 

ఇట్లు చెప్పుచు నసహ్యభావముతో రోషావేగముతో మురళ 
నాధుని చెంతనుండి లేచిపోవుచుండెను. భీత శివన్యాయమున విజయరాయ 

లామె చేలాంచలమును బబ్టుకొనియెను, అప్పుడు మురళ “వదలు! 

మీ పేమయేమో తెలిసిపోయినది ః "అనియెను. అప్పుడు విజయరాయలు 
లేచి నిలువ(బడి గంభీరభావముతో “ మురళా। నీవు సరిగంజెప్పితివి- 

నసమర్జు= లో నధమాధము(డను-నిన్ని ౦త దానిగాంజేసిన మూర్చుండను క్ 

అవపయెను, 

ముర___ఇదియా విజయరాయని సత్యవాక్యము | 

విజ నన్నేమి చేయుమందువు ? 

ముర__ నామాట విందురా ?--నే, జెప్పినట్లు చేయుదురా ? 

నా కెందులకు ? 

విజ--నీవుచెప్పినట్లు చేయక మజీయెవ్వరు చెప్పినట్లు చేయుదును? 

ముర. కుమారరాయలు మనయింటికి వచ్చును అప్పు డనా 

యానముగ మీమార్లము నిష్క_టకముగ జేసికొనవచ్చును. 

ఏజ--మురళా ! నీస్భాదయ మతితీ వమైనది. భావించినంతనే 

(పాణములు చలించిపోవుచున్న వి. 

ముర__మీహృదయ మింత దుస్చ మెగదే యైె-యెడల మీరీ 
కార్యమునందే (ఒవేశింపవలదు. నేనే నామనసుకు బుద్ధిచెప్పుకొన యెదను- 
దుర్పలహృదయు (డగు నాత(డు విడుగటోలు సింహాసనమున కర్లు(డు 
కొండని-నేనే బుద్దిచెప్పుకొందును. 

విజ-_ఆయ్యో ! ఎంతటి మహోత్సవదినము ? కుమారుండు--- 
నాయింటి యతిధి.- 

ముర --ఇట్టి కార్యములయందు న్యాయాన్యాయములు లేవు... 

యుద్ధసమయములయందు, దుర్గ భేదసమయములయందు, రాజ్యోపార్టన 
సమయములయందు-మీవంటి వీరులు న్యాయము నన్యాయమును గూడ 
భావింతురేమి ? 



పదునెనిమిదవ (పకరణము రస్ _ 

విజ---సరిగం జెప్పితివి. నేసీ కార్యమును జేసితీలుదును ఇంక 
భయములేదు. ఇంతటినుండి నేను రాక్షసుండను. 

ముర._కాదుకొదు-_(పాణ పియా! సీవి(క నిడుషటోలు రోజ 

సింహాననా ధీశ్వరు(డవు, మహారాజవు ! 

బద నెనిపొదవ [సకరణము 

రొంకవఆ కూటడుండెను. కొంతవజక( 
(బోధించెను. కాని సరళ యించుకంగయునః 

దేజుకొనలేదు. ఆమె యువరాజు వక్షమునందు మొగమువాల్ని వెక్కి 
వెక్కి. యేడువసాగెను. “ ఏడువకుము 1! ఇంక నేడువకుము!” అని 
మెల్లగ. బలుకుచు రామరాయలు సరళ మొగ మించుకపెకెత్రి ముద్ద 

'పెట్టుకొనియెను. అయినను నామె కన్నీరా(గలేడు ? ఏడుపు మానలేమ-- 
రామరాయలు మరల మరల? జాలవజకు బోదించెను. 

నిడు(టోలు (పజలందటు నిపుడు పరమానంద నిమగుు లై 

యుండిరి. విజయరాయని నూకన్నపాసాదముల మహోత్సవములు 
జరగుచున్నవి. మహారాజంగరక్షబలముతో( గుమారుని భవనముకు( 

(దియాణము చేయుచుండెను. ఆయనతో. గలసి రామరాయలుకూడ 

టోవలసియు-డెను. కావి యాత డట్లు పోవంజాలకుండెను. సరళ 

యాతని బోనిచ్చుటజేదు. కేవల మేడ్చుచుండుటయేగాని యామె 
యేమియు మాటాడు లేదు. స్వామికంఠమును బట్టుకొని వ్యాకుల 

హృదయముతో “ మీరిచ్చటనుండి యిప్పుడు పోవలదు” అని యేడ్చు 
చుండెను ఆమె భావమును (గహింప(జాలక యతి కోమలహృదయుడగు 
కుమార రామరాయలుకూడ( గన్నీటి నాపుకొని సరళహృదయయగు 

సరళ నూజడించెను. 

సరళ యశ్తే వెక్కి వెక్కి యేడ్చుచు నేడ్చుచు. గొంత నేపటికి 
హృదయేశ్వరు వక్షముమీ(దనే ళఈలయుంది నిదపోయెను, రామరాయ 
లా యుత్సవమునకు( బోకుండుట నుంచిపనికాదు. ఆత(కు పోనియెడల, 
(దిజలనేకుల( లనేకవిధములుగం జెప్పుకొందురు, అపవాదము నె_త్తిపె 
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బడును. తాతగారుమ్మ్శాత మేమనుకొందురు? రామరాయలు జాగరూక 
తతో మెల్లగ దనవక్షముమీ(దనున్న సరళ యు త్తమాంగమును బర్యం 
కము పె(జేర్చి సంకోచభావముతో నా శయనమందిరమునుండి వెలుపలకు 
వచ్చెను; ఆమెలేచి మరల దన్నడ్డగించునేమోయను భయముచే నాతండు 
వెనుకకెనం దిరిగి చూడలేదు. వాద్యములు మొరయుచుండెను. 
తోరణ వ్వారముకడ భేరీధ్వనులు దిగంతముల భేదించుచుండెను, రాజగు 
విజయరాయని విశాలరాజభవనము నానాలంకార భూషితమైయుండెను, 

వాదో్యోత్సవములను వారాంగనానృ త్య గీతములను మటీయు ననేక 

వినోదములను దర్శింపవలయునని వేలకొలది జనులు మూగి 

యుండిరి. ఆ జనసంఘమునం దొక్క పెట్టున గగనతలవి భేదనంబులగు 
జయధ్వనులు బయలువెడలెను. ఉభయపార్శ్వములందును జను లోసరిల్లి 

యెవ్వరికొజకో మార్గమును విడుచుచుండిరి. నలుదెసలను గోలాహలము 
పుక్రైను-... మువరాజగు రామరాయలు వచ్చుచుండెను. 

నె నికులును నేనానాయకులును బరి వేష్టించియుండ. గుమార 
అహం. లళ్వారోవాయె ముం ఠమున( దివేశించుచుండెను. అంతలో 

నెవ్వరోవచ్చి యాతని యళ్వసము్ముఖమున నిలువ(బడిరి. అంగరక్షకు 

లా క్సిస దూరముగ దొల(గించుటకె (పయాసవడుచుండిరి_ కాని 

యమె పిచ్చిది పహరీగణ మామెను బట్టుకొనుటకు( (బయత్నించు 

చుండుటం గాంచి రామరాయలు వారిని వారించెను. ఆమె యున్మాదినియే 

కాని యామొ జూచినచో హృదయము కర(6గిపోవుచు.డెను. ఆమె 

మొగమువంక( జూదుటతోడనే కుమార రామరాయని హృదయమున 

ననిర్వచనీయంబగు నొక యభినవభావోదయ మయ్యెను, 

అప్పు డాత(డు గుజ్దమునుండిదిగి మెల్లమెల్లగ నా పిచ్చిదాని 
యొద్దకు(బోయి యామె చేయిపట్టుకొని “* నీవు నాతోంగూడ రమ్ము ! 

నీకేమియును భయములేదు. పిచ్చిదానివని నిన్నెవ్వరు ని(క6 ద్రోసి వేయ. 
జాలరు " ఆనియెను. అప్పుడా యున్మాదిని పకపక నవ్వసాగెను. ఆనవ్వు 

చూచి కుమారరాయలు లడ్జితు(డై వార్గ్వవర్తులం జూచి “ ఈమెను 

దీసికొనిపోయి భోజనము" పెట్టింపుండు 1 ” అనియెను ' ఈసారి 
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యున్మాదిని నవ్వలేదు. ఆతిగంభీరభా వముతో నహ౦కొరపూర్వకముగ( 

దలయె త్తి “ నేనెవ్వరో యెజు(గుదువా :” ఆనియెను, రామరాయలు 

మాటాడుటకు ముందుగనే జనమండలమునుండి యెవ్యరో “నీ వెవ్వరవు!' 

అని (పశ్నించిరి. అప్పు డా యున్నాదిని "నెన్ నిడుషబోలు రాజ్యము 

నకు మహారాజ్ఞీమణిని! ” అని (ప్రత్యు త్రరమిచ్చెను. ఈ మాటకు 
జనమండలమంతటను హాసధ్వనులు బయలువెడలెను. రామరాయలు 

నిజముగా విప్పుడు లజ్ఞాన్వితవదను( డయ్యెను. ఇక నీ పిచ్చిదానితో 
విచ్చిచేష్టలు చేయుట యనుచితమని భావించి యాతడు సత్వరముగ 
రాజ పసాదమున( (ద వేళించెనుం 

ఉన్మాదిని యేడువ(దొడంగెను_ఆమె రోదనధ్వని నిశితాయు 
ధముంటోలి రామరాయల హృదయమున నాయుకొనియెను. అప్పు 

డార(డు చకితు(డై వెనుకకు6 దిరిగెను. ఉన్మాదిని యాతనివంకకు( 

జేయె త్తి * సోవలదు_సోవలదు- ” అని పలుకుచు నున్మాద నృత్యములం 

జేయుచు జనసంఘమున((బవేశించెను. ఆమె భయంకర తాండవముం 
గాంచి (పజలు భయముతో నామెకు( (దోవయిచ్చిరి. : ఎంతనవ్యో 

యంత యేడుపు” అవి కేకలువై చుచు నా యున్మాదినీ యతివేగముగ( 

బిరుగె త్తనారంభించెను. ఆ వికృత ధ్యనులు వాద్యధ్వనులు కా(జొచ్చెను. 

పాసాదద్వారమునొద్ద( గుమారరాయల కర్ణ కుహరమున(గూడ నీశబ్దములు 

(పతిధ్వవించెను. ఆత(డు వ్యజాహతునింటోలి నిలువ(బడిపోయెను. 
అందటు నా వెట్టీదానిమాటలు చెప్పుకొనుచు నవ్వుకొనుచుండిరి. కావి 

కుమారరాయని హృదయమున మాత మెన్న (డు నెటుంగవి భయభావ 

ముదయించెను. అప్పు డాత(డు తనలో “ నే(డు విశ్చయముగ నేదియో 
దారుణకృత్యము జరుగ(గలదు. కానిచో సరళ యంతగా నెందుల 
కేడ్చును ?” అని యనుకొనియెను, 

రెండడుగులు ముందలికివై చి వెనుకకు(దిరిగి యువరాజంగ 

 రకకులం గాంచి “ ఆ పిచ్చిది యెవ్వరు ? ఆమెను మీరెప్పుడై నం 

జూచితిరా?” అని (పశ్నించెను. అప్పుడు వారిలో నొక(డు “(పభూ! 

ఈమె కోయల శ్యామల | "అని (పత్యు త్తరమిచ్చెను, 
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“కోయల శ్యామలయా?” అవి రామ 
రాయలు నిలువబడి పోయెను. అప్పటికప్పుడే 

యాత(డు సభారంగమును సమీపించియుండెను. ఆయిన నచ్చటనే 

నిలువబడి వారింజూచి “ కోయల శ్యామల యెవ్యరు ? ” ఆని మరల. 

(బళ్నించెను. ఆ శ్యామలపేరు చెప్పినయాత( డిదివజకు( గొన్నాళ్ళు 

భ(దారణ్య(పాంతమునందు( గొన్నిదినములుండెను. ఆందుచేతనే 

యాత డు కోయలపూ జాస్థానమగు దేవీమందిరమును జూచియుండెను. 

అప్పుడాత (డు శ్యామలనుగూడ (6 జూచెను. శ్యామలనుగూర్చి తనకు( 

దెలిసిన విషయమంతయు నాతడా యవరాజునకు ని వేదించెను.ఆ మాటల 

నాలకించి యువరా జించుక యాలోచించి “ యున్మాదివిని మతియొకసా రి 

చూడవలయును. మీరెవ్వరైనంటోయి యామె నొకసారి వెదకి తీసుకొని 
రండు : ” ఆనియెను. 

ఆమెను వెదకవలసిన యావళ్యకము లేకపోయెను. ఆంతలో 
శ్యామలయే యెక్కడనుండియోవచ్చి ([పాసాదమున( (బవేశించెను. 

ఆమెయొక్క యుదుటున సభారంగమున((బవేశింప నుద్యు కురా 

లయ్యెను. వినోదోత్సవ సందర్భమున రాజసభారంగమునకు జీర్ణ వసన 
యగు నున్మ త్త యువతిని బోనిచ్చుట యనుచితమని యెంచి ద్వార 

పాలకు లామె నడ్డగించుటికు( (దియత్నించుచుండిరి. ఇరువది ముప్పది 

మంది యామె వెనువెంటనే రాందొడంగిరి. కాని యొక్కడై న నామెను 

బట్టుకొనుటకు( (ది యత్ని ౦ంప(జాలకపోయెను. పిచ్చిదానికి బలమెకు వగ 

నుండును. ఆమె పట్టుకొనవచ్చినవారినెల్ల. (దోసివై చుచు నెవ్వరికిని 
దొరకక ముందథికి వచ్చుచుండెను. పదిమందివచ్చి పట్టుకొన్నను 

వారల నామె సునాయాసముగ విడిపించుకొనుచుండెను. అందువలన 

నచ్చట మిగుల భయంకరకోలాహాలము కా(జొచ్చెను. అప్పుడు కుమార 

రామరాయని హృదయము భయ పచలితమయను. ఆతడు నిజముగ 

నా కోలాహలమును (గహింప(జాలక సత్వరముగ సభా మధ్యమున 
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(బవేశించెను. మహారాజాతనిం జూచి “ కుమారా ! వెలుపల. గోలాహల 

మేమి?” అని యడిగెను. కుమారరాయల కా సంగతి యేమియు. 
దెలియకుండుటచే “ఆసంగతి తెలిసికొనివచ్చుటక భటుని బంపి 

యుంటిని ” అని (బత్యు త్తరమిచ్చెను. అంతలో నతివేగముగ ద్వార 
పాలకులను దప్పించుకొని శ్యామల సభామధ్యమున.( (బఐవేశించెను. 

ఆమె యతిశీఘముగ మహారాజ సింహాననమునొద్దకుంబోయి 
కరతాళములతో నృత్యముచేయుచు “ తప్పుకొను(డు ! తప్పుకొను(డు ! 

నేను విడుషబోలు రాజ్యమునకు మహారాజ్జీమణిని । ” అని కేకలు 
వె వసాగెను. ఆకస్మికముగ మార్గమధ్యమున గాలసర్పముం గాంచి 

నప్పుడు పధికు( డెట్లదరిపడునో- ఆకస్మికముగ నెట్టయెదుట నళనిపాతమై 

నప్పుడు మనుష్యు( డెట్లు నిశ్చేష్టుండై పోవునో_ ఆకస్మికముగ నగపడ 
కుండవచ్చి యొక బాణము హృదయమున (గుచ్చుకొన్నప్పు డెట్టి 

శ్లేశానుభవ మగునో__ఆ యున్మాదినిం జూచినతోడనే విజయరాయల 

హృదయ మా విధముగ దల్లడిల్లి పోయెను. కూర్చున్న యాత( డొక్క 

సారిగ గుభాలునలేచి నిలువ(బడియెను. అప్పుడాతం దక్షీణహ స్తము 

తనంతన తొనే పార్శ్వ్యమున (వేలాడుచున్న కృపాణముమీదికి( 
బోయెను. ఆత(డొఅనుండి చందాయుధమును సగమువజకు. బె కి 

లాగెను. దేవీమందిరమునందే దబాలికామూ ర్తి తన్ను( జంపెదనని 

బెదరించినదో యా మెయే యిప్పుడు కృపాణపాణియై తన్ను (టొడుచుటకె. 
వచ్చుచున్నట్లు భావించుకొనియెను. నిమిషములో నాతని యాత్మజ్ఞానము 

నళించిపోయెను. ఒకనాడాత (డా యారణ్యశివిరమున నిదావస్టయం దెట్టి 

భయంకరస్వప్నముం గాంచియుండెనో యిప్పుడు జాగదవస్థయందు 
గూడ నట్టి స్వప్నమునే గను(గొవియెను. ఏబాలికాచ్చాయా మాత 

దర్శనమున భయముచే( బిటికిపందయై యాత డరణ్యశివిరమును విడిచి 
పలాయితు(డయ్యెనో యా బాలికయే నే(టిమహోత్స్పవదినమునం దన 
(పాసాదమందిరమున దనసమ్మ్యుఖమున( (బత్యక్షమైయున్నట్లాకని 

కగపడియెను. ఆమె యిప్పుడట్టి వేషములో లేదేమి ?-_ఆత(డీ యిహ 
జీవనమునం దిక నెస్పటికైన నా ముఖమును మబచిపో(గఆ(డా ?--- 
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విజయరాయవి కొడలు తెలియకుండ(బోయెను. 
విమిషములో నాత(తు తన కరవాలము నోజు 

నుండి పెటికి యా పిచ్చిదానిపై _బయోగింప సంసిద్ధుండయ్యెను. సభా 
ముఖమున స్ర్రీహత్యజరుగనై యుండుటంగాంచి నభ్యులలో ( గోలాహలము 
పుకైను. ఆందయజును భయవిస్మితులై స్తంభితులై పోయిరి. వృద్దమహా 

రాజు “ఇది యేమి యన్యాయము?” అని కేకలువై చుచు లేచెను. 

ఎల్లెడలను హహాకోలాహలముగ నుండెను. 

కొని విజయరాయని కరవాలము పిచ్చిదాని మెడ పె( బడలేదు, 

ఆ కరవాలముపై నింకొక నిశితకరవాలముపడి యా ఖడ్లసంఘర్షణముల 
వలన నగ్నిస్ఫులింగములు బయలువెడలెను-_నిమిషమలో రామ 
రాయలు తన కృపాణముచే విజయరాయల కరవాలము నడ్డగించివై చెను | 
ఎవ్వరి హృదయములు పరస్పరానురాగపూరితములై యుండెనో, 
కొలంది దినముల[కిందటనే యెవ్వరు మహాజనసభారంగమున ననురాగ 
పూరిత హృదయముతో నాలింగనమును గావించుకొని యుండిరో--_ అట్టి 
యాయుభయులు నిప్పుడు సభా మధ్యమున__వృద్దమ హారా జు సన్ని 

ధానము_ఆతవి సింహాసనపార్శ్వ మున __ పరస్పరము యుద్దము 
చేయుటకు సంసిద్దులెయుండిరి_ ఇరువురును గోళోన్ముక్త కృపాణ 
సాణులై నిలిచియుండిరి. శ్యామల యతి శీఘముగవచ్చి రామరాయవి 

వక్షమునం దనమొగ మానుకొని వెక్కివెక్కి యేడువసా7ను, రామ 
రాయలు వామహ స్తముతో శ్యామలను గౌణిలించుకొని దక్షిణ 
హస్తముతో గరవాలము నె త్తిపట్టుకొని యుద్ధమునకు సర్వనన్నద్ధుంరై 

యుండెను. 

అట్టి మహోత్సవ సమయమున వారిరువురు నిట్లుండుటంజూచి 
సభానదు లందరును నిశ్చేష్ట్యలెపోయిరి, సభయంతయు నిశ్శబ్ద మైపోయెను. 

ఎవ్వరు వేమియు మాటాడుటలేదు. తుదకు. గుమారరామరాయలు 
“ తం్మడీ  నేనీమె కభయ్మపధానమును గావించియుంటిని. అదియును 
గాక యీమె యున్మాదిని--- దిక్కుమాలినది. దీనురాలు ---ఇట్టి యాడు 
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దానిపై మీవంటివారి కింతటిికోధ మెందులకు ? ఇట్టి మహొత్సవ 

నందర్భమున నిది యీ సభలో(బ వేశించి యుత్సాహ భంగము కావించు 

చుండెనని మీకుందోంచినచో దీనిని మథటియొక చోటికి. బంపివేయ 

వచ్చును. ఇది పిచ్చిది---ఇట్టిదానికి మంచిచెడ్డ లెట్లు తెలియును p 

అనియెను, 

వృద్ధమహోరాజు కూడ విస్మితు(డై “కుమారా! నీవింతటి 

జ్ఞానభూన్యు(డవై యుండుట నేనెన్నండును జూడలేదు, వీవిప్పుడీ స్తీ 

హత్యను గావింపందలంచి విడుగ్శ్యటోలురాజ్య పవి(త సింహాసనమునకు( 

గళంకము నారోపింప( జూచుచుంటివి” అనియెను, విజయరాయని 

వదనము లజ్ఞావనత మయ్యెను. ఆతడు మెల్ల మెల్లిగ గరవాశము 

వజలోనుంచి “ తండీ! నేను మీ సమ్ముఖమున క్షమ్మాపార్థనమూం జేసి 
కొనుచున్నా(డనము. ఇప్పుడు నేశేమిచేయుచుంటినో నాకు దెలియలతేదు. 

ఇంక నీసభలో నా మొగము చూపుటకు సిగ్గగుచున్నది ” అని (పార్థించుచు 

సభాసదులవై పునకు( దిరిగి “ సభాసదులు నన్ను క్షమియింతురుగాక ” 

అనియెను,. 

ఆప్పటికి నా యున్మాదివి రామరాయల వక్షమునందే మొగము 

నానుకొని యేడ్చుచునే యుండెను. అప్పుడు కుమారరాయలు మహారాజు 

నుద్దేశించి “ మహారాజా ! అనుజ్ఞయైనచో నేనీ యున్మాదిని మజీయొక 
చోటికి. దీసికొనిపోయెదను. ఇక్కడ నున్నచో నుత్సాహభంగము 

కాంగలదు ” అనియెను. వృద్దమహారాజు తనలో “ ఇటనుండీ రామ 

రాయలు వెడలిపోయినచో( దప్పక యుక్సవభంగమగును సభ్యులందరు 

నీతనికిని విజయరాయలకును బూర్యానురాగము చెడినట్లు భావింప. 

గలరు. కౌవున నేనే స్య్వయముగ సీపిచ్చిదాని నూజడించి యానందోత్స 

వములకు భంగము కలుగకుండ(జేనెదను "” ఆని భావించి (పకాశముగ 

నవ్వుచు ఈ యున్మాదిని చెప్పినమాట విజమే---ఈమెయే యీవిడు( 

(టోలు రాజ్యమునకు మహోరాజ్జి-_వనిడుబోలుమహారాజ్జి నిడుగ్యటోలు 

రాజసింహాసనముననే కూర్చుండు (గాక ! రమ్ము మహారాజ! సీవృ 

నా పార్శ్భ్యమునం గూర్చుండి యీ యానందోత్సవముల నాలోకించు 
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చుండుము ! అవియెను, వృద్దమహారా జుచితజ్ఞుడు---అందు వలననే 
యాత(డు నవ్వురాకపోయినను నవ్వుచుండెను. మహారాజ సంభాష 

ణమునకు సభాసదులందటు నవ్వు నా(పుకొనలేకపోయిరి. 

శ్యామల మెల్ల మెల్ల (గ రామరాయని వక్షమునుండి మొగమెత్తి 

మెల్లి మెల్ల (గ మొగముమరల్చి మహారాజువంక (జూచుచు మండ్నమంద 

గమనములతో సింహాసనము నొద్దకు(టోయి మహారాజ పార్భ్యుమున( 

గూర్చుండెను. అప్పుడు వృద్దమహారా జాదరబూర్వకముగ నామెం 

జూచుచు “రమ్ము ః నీవు నా పార్శ్య్యమున( గూరుచుండుము !=కొని 

యల్లరి చేయకుము । అల్లరి చేసినచో విన్నందటును నిందింతురు |" 
అని బోధించుచు నాతడు శ్యామల చుబుకమును బట్టుకొని ముఖ 
చాలనముం జేయుచు “నీ వెవ్వరవు ? ” అనియెను, అప్పుడు శ్యామల 

జ్ న్ను నన్ను (గహింపలేదా ? నేనే యీ నిడు (టోలు రాజ్యమునకు 

మహాోరా జ్లీమణిని ! అవియెను. ఆపిచ్చిదాని మాటల కందణును నవ్విరి, 
అప్పుడు మహారాజుకూడ లజ్జితు(డై “నీ పేరేమి ?' అని (పళ్నించెను. 

అంత నా యున్మాదిని “కోయల శ్యామల 1* అనియెను. అనంతర మామె 

యీ విధముగ బాడనారంధించెను. 

“* కోమలజాతీ ని + కుంజాంతరమున 

నొరులెలుంగకయుండ + నొంటిగానుండీ 

యస్ఫుటస్వరముతో + నతినిగూఢముగ 

విదియేమె (పియసఫీ | 0 యేడ్చుచున్నావు ? 

మనసు (దైప్పయలేక + మాటాడలేక 

మాటు సేయ(గలేక + మరులోపలేక 

వే(డినిట్టూర్చులు + విడుచుచున్నావు 
తల(ప నెంతటివెట్టి , దానవే తల్లి 1. 

తులసికావనములో( +, దూ6ంగుటుయె్య లల: 

దూ(6గుచు నీమాట + దోచిన నులికి 

(పియు(డు' వేణువునూ(ది 4 పిలుచుచున్నా (డు 
లేవమ్మచెల్లైలా ! * లేచి రావమ్మ! జ 
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ఇరువదిరౌంకటవ (పకరణవుం 

కౌరాబద్దు(డగువానికి( గారాగారమున6 గాల 

సర్ప దర్శనమెనప్పు డెంతటి హృదయాం 

దోళన మగునో యున్మాదినీ దర్శనముచే విజయరాయలకట్టి హృదయాం 
దోళన మగుచుండెను. ఆశ? డటువిటు బెదరి బెదరి చూచుచుండెను. 
ఒక వంక సంగీతము నాలకించుచు మనఃపరివ ర్హనముం గావించుకొన 
వలయునని యాత(డు (పయత్నించుచుండెను; అచ్చటి యానందోత్స 
వములయందు( దన మనసును (బవేశ పెట్టవలయునని (పయాసపడు 
చుండెను. కాని యెట్లును నాత(డు తన హృదయవేగము నడ(గించుకొన( 
జాలక పోయెను. 

ఏదినమున విజయరాయలు తాను మహారాజు కావలయునను 

నుర్రేశముతో. గార్యసాధనమునకు దృఢసంకల్చ్పు(తై యుండెనో 
యా దినమునకే సరిగ నాతని భవిష్యతృలమును (బత్యక్షముగ దర్శి.ప( 
జేయుట కీయున్మాదిని యగు శ్యామల యాతని యెదుట సాక్షిత్కా 
రించినదా యేమి?---ఆ మందిరమునం జూచిన బాలికొమూర్తి యీ 

శ్యామలవలె లేదే!:...ఈ యున్మాదిని యా బాలిక కాదని యా3ని 
మన నే పరిపరివిధముల( జెప్పుచున్నది. ఆతడు కేవల కల్పనామయ 
దృష్టులతో నెల్లయెల్లడల నా బాలికామూరర్తినే చూచుచుండెను. ఆమె 
యంతదూరమునుండి యీ నగరమున కెట్లువచ్చును ?---ఒకవేళ వచ్చి 
నను నామె యీపిచ్చిది యెట్లగును ? కాదు-ఆమె యీ యున్మాదివికాదు- 

ఈవిధముగ భావించుకొని విజయరాయలు శ్యామలను బాగుగ. 

బరీషింపవలయునవీ యనుకొనియెను. కాని యట్లు చేయ(జాలకపోయెను. 

(కమముగ నాతని కచ్చటనుండుట దుస్పహముగ నుండెను-- 

ఆతని హృదయతాప మసహనీయ మగుచుండెను. మనశ్చాంచల్యముచే. 
గలిగిన భయమువంటి భయము మజియొకటిలేదు--ఆత( డాకస్మికముగ 
లేచి మహారాజుంగాంచి “ మహారాజా! అనుజ్ఞయైనచో నీ నేవకుండు 
నెలవు గై కొనుచున్నాండు. నాకిప్పుడు మిగుల నస్వస్థతగా నున్నది. 

నేనిక గూర్చుండ(జాలను ” అనియెను. కుమారుని చంచలభావముం 
గాంచి మహారాజుకూడ భయ(భాంతుండై “ అతి పర్మిశమచే విజయ 
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రాయ డలసియున్నాండు ఇంచుక విశ్రమించినచో నాయాసము 
శాంతింప(గలదు ” అవి భావించుకొని “ కుమారా! పొమ్ము $--చాల 

దినములనుండి (శమపడుచున్నా (డవు_ఇంచుక వి(శమింపుము "యని 

యనుజ్జ నొసంగెను. ఒక నిమిషములో విజయరాయలు సభారంగము 

నుండి వెడలిపోయెను. నహజముగనే నడచిపోవుచుంటినని యాత; 

డనుకొనియెను, కొని యాతని యూర్ల్వ శ్వాసములు సభాసదులకు 

గోచరము లగుచునే యుండెను. ఆత(డు తన మనఃపపంచమున ననేక 
భయ౦కరదృళ్యములను గాంచుచునే యుండెను. ఆత (డు సభను విడిచి 
పోవునంతలోనే యా యున్మాదిని యొక్క యుదుటున సింహాసనము 
నుండి (కిందికులి కెను, ఇంత వజకును గొయ్యబొమవలె సింహాసనముషపె 6 

గూరుచుండిన యామె యిప్పుడు కేకలువై చుచు బాణవేగముతో సభా 

రంగమును వదలిపోయెను. “ ఏమియులేదు; ఎవరునులేదు ” అని కేకలు 

చెచుచునామె పోవుచుండెను. ఆమె భయంకరధ్యనులు రాజ[పాసాదమం 

దంతటను నలదెసలనుగూడ( (దితిధ్వనితము లగుచు౦ దెను. గాయికలు 

వాడుచు( బాడుచు భయముచే గానమును మానివె చిరి. ఎల్లరును దమ 

తమ పనులనుమాని భయవిస్మయములచే _స్తబ్లులెపోయిరి. వినోద 
విలాసము లాకస్మికముగ నా(గిపోవుటచే వి నామె భయంకరధ్వనులు 

తక్క మటీ యెట్టిళబ్బమును వినవచ్చుటలేదు. 

అప్పుడు మహారాజు “ ఇప్పుడు వినోదవిలాస్మకీడల( జాలించి 
విశాంతిగ కొనుట మంచిది. ఇక నభ చాలింతము ” అనియెను,. 

అందఅ హృదయములందు నిష్పుడొక యభూ౭ పూర్వోదయ మయ్యెను, 

ఎల్లరును దమతమ యిండ్లకు బోవుటకు వేగిరపడుచుండిరి. మహా 

రాజాజ్ఞమైనతోడనే య౦దటును సభాస్థలమును విడిచిపోయిరి. 

అరువదిరెండవ (పకరణవము 

యువరాజును మహారాజునుగూడ నేటి 

రాాతి యానూతనపాసాదమునందే యుండ 
వలయును. మరల నువయమున నెప్పటివలె వినోదవిహార్మకీడ లారంభ 
మగును, అందువలన మహారాజును యువరాజునుగూడ సభారంగమును 
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విడిచి తమవిర్దిష్టకయన గృహాభిముఖులై పోవుచుండిరి. వారివెనుకనే 
కొంద అంగరక్షకులును, గొందలు (పతీహారులును గూడ (6 టోవుచుండిరి. 

ఇరువురును డమదమ యాలోచనములలోనిమగ్నులై యుండిరి. 
రామరాయల హృ్దయభావములు మన మెబుంగుదుమ,. మహారాజు 

తనహృదయము నందలి భయవిచారముల నెంతగ( (బయత్నించియు( 

(దోసివేయ (జాలక పోయెను. ఆతని హృడయమున(గూడ సంతోషభావ 

మంతర్శితమై పోయినది. ఎవ్వరు నేమియును మాటాడుట లేదు 

ఇరువురును విశ్శ్ళబ్దముగనే నడిచిపోవుచుండిరి. అప్పుడు యువరాజు 

సమీపవ ర్తులకైన వినంబడకుండునంతటి మెల్లగ మృదుస్వరముతో 
“మహారాజా! అనుజ్ఞ _ అనుజ్ఞ యెనచో మరల నిచ్చటికి. దిరిగి 

వచ్చెదను” అని మును. Ss యహూంహంహన్ “ అదియేమి?” 

అని తు 

యువ-_మీ సన్నిధిని నాహృదయభావములను మటు (గుపబుప( 

జాలను. నే(టిరా(తి యీ (పాసాదమునం దుండుటకు నాకు జాల 

భయమగుచున్న ది. 

మహా. ఈమాట వినిన లోకులు నవ్వెదరు ! 

యువ __ నేనెంత (పయత్నించినను మనను కుదుట ( పష 2 

కావన నాకు నెలవిచ్చి పంపుండు : 

మహా-..__కుమారా ! నీయొద్ద దాంచుట యెందులకు ? నా మనసు 

కూడ నంత బాగుగలేదు. కాని మనమిచ్చట నుండిపోయిన బాగుగ 
నుండదు. అందువలన లోకు లనేకవిధముల. జెప్పుచుందురు. విశేషించి 
విజయరాయలు మనసున( జాల? బరితపించును, వత్సా! మనము 

క్షీతియులము. మనహృదయమున  భయమునకుం దావొసంగుట 

మిగుల లజ్ఞాకరమగు వీషయము. విధివిధాన మెట్టున్నదియో యే 
యగుగాక : భయపడి యసమర్థతను (బకటించుట యేల? 

కుమారరామరాయ లింక నేమియు మాటాడంజాలక వృద్ద 
మహారాజు ననుసరించి పోవసా గను. వా రనేకద్వారములను నిళ్శద్దముగ( 

నడచిపోయిరి పిమ్మట వారిరువురును బాగుగ. నలంకరింప(బడిన 
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శయనమందిరముల యొద్దకువచ్చి నిలువంబడిరి. ఒక యంగరక్షకు( 

డప్పుడు వారియొద్దకు వచ్చిన సంభ్రమముగ “ మహారాజా! ఈ మొదటి 
గది యువరాజుకొజ కలంకరింప(బడినది ” అనియెను. అప్పుడు మహో 

రాజు మనుమనితో “ వత్సా! పొమ్ము ! శయనింపుము ! సర్వమంగళ 

యగు జగన్మాత నిన్ను రక్షించుగాక!” అనియెను. రామరాయలు 

మహారాజును సమీపించి యతి మృదుస్వరముతో “మహారాజా! 
నగరునకు( బోవుటకు నా కనుజ్ఞ యొసంగుము ” అనియెను, 

మహా-_ఇట్లు చేయుట తగదు, 

యువ_.__కొని యీ యింట బరుండుటకు మాతము నన్ను 

నిర్పంధింపవలదు, 

యువరాజు భీరుస్వభావుండనియు మృదులహృదయు (డనియు 

మహారాజు బాగుగ నెటుంగును. ఆత. డప్పుడు యువరాజు వీ(పుపై( 

తట్టుచు నత్యాదరముతో నవ్వుచు “నీకీ గృహమున బరుండుటకే 
భయమైనయెడల సీవు నా గదిలో బరుండుము. ఆ గృహద్వారమున( 

(దితీహారులు కావలియుందురు. ఇక సీపు భయపడ నక్కఆలేదు, 
నేను నీకొణకేర్పలు ప(బడిస్ యీగదిలో( బరుండెదను ” ఆనియెను, 

అప్పుడు రామరాయలు లజ్టితు.డై “ మహారాజా! భయములేదు. 

నా హృదయమునుండి భయమును బాజ్బదోలితిని. నేనీ మందిరముననే 

పరుండెదను ” అనియెను. మహారాజు యువరాజు మాటకు (బత్ఫ్యు తర 

మీయకుండ (గనే వెనుకనున్న యంగరక్షకులం జూచి “ మీరి(క 

విళమింపు(డు ! పొండు ! యువరాజుతో నాకిప్పుడు రాజకార్యములం 

గూర్చి మాటాడవలసియున్నది. నేను తరువాత( బరుండెదను. ఇంక 

మీరిక్కడ నుండనక్కఅలేదు * అనియెను. ఆజ్ఞానుసారముగ నంగ 
రక్షకులు వెడలిపోయిరి, కేవల మిరువురు మ్మాతము దూరముగనుండి 
రాజాజ్ఞానుసారముగ( గావలిగాచుచుండిరి, 

మహా-.--వత్స్పా ] లెమ్ము : ఆ గృహమునకే(గి పరుండుము ? 

యువ-_-మహారాశా ! నేనీగ్గహముననే పరుండెదను | 
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మహా.వలదు--ఆయింటనే నీవు శయనింపవలయును--- ఇది 

మహారాజాజ్ఞ ! నేనిప్పుడు నీ యింట బరుండెదను, 

త లిక నేమియు మాటాడక నసంభమముగ నవనత 

మస్తకు(డై నిశ్శబ్దముగ ( బోయి యా గృహమున. (బ వేశించెను, 

అప్పుడు మహారాజు దూరముననున్న (పతీహారుల నిరువురను సమీ 

పమునకు( బిలిచి “మీరా ద్వారమున. గావలియుండు.డు ! నా గృహ 
ద్వారమునం దుండనక్కఅలేదు ” అని యాజ్ఞాపించెను. వారును 
నిశ్శబ్ణముగ( దలలువంచి రాజాజ్ఞను నిర్వహింప నే(గిరి. 

మహారాజు మెల్ల మెల్లగ నా శయనమందిరమున( (బి వేళించి 

నలు దెసల జాగరూకతతో(బరీకించెను. గవాక్షములన్ని యను మూయబడి 

యుండెను. ఇతరు లెవ్వరును లోపల. (బ వేశించుట కెటి యవకాశమును 

లేదు. ఆగదికి( బార్భమునం దింకొక గుమ్మమున్నది, జాల తలుపులకు 

వెలుపలనే గొశ్లెము వేయ(బడియుండెను. ఏమైననేమిఆ గృహ 
మధ్యమునం దెట్టి భయకారణమును లేదని యూహించి వృద్ధమహారాజు 
మెల్ల మెల్ల(గ( దల్పముపె శయనించెను. అప్పు డాత(డు తనలో 
“ భయకారణమేమియునులేదుకాని భయమగుచున్నది ! ఇప్పుడేదియో 
యొక భయానకకృత్యము జరుగనై యున్హీదని భయమగుచున్నది। 
విధివిధాన మవిలంఘ్యము-దాని నెవ్వరడ్డ గింప(గలరు 2? ఒక వేళ 

మరణమే యెనచో నేను మరణించుట మంచిది-._నేను వృద్దు(డనై 

యుంటిని _కుమారరాయలు మరణించినచో నిడుగటోలురాజ్యమే 

"పీరులేకుండ నళశించిపోవును ___ అయ్యో ! మరణవృ త్తాంతము లేల 

తలంపునకు వచ్చుచున్నవి? ఎవ్వరు చంపుదురు? ఈ (పాసాద 

మధ్యమునకువచ్చి మమ్ములను జంపుట కెవ్వరితరము ? "* అని 

యీ విధముగ భావించుకొనుచు మహారాజు నిదామ్ముదితుడయ్యను,. 

అరువదివూరాయడతవ (పకరణము 
వికలహృదయముతో నలువంకల( దిలకించుచు 

విజయరాయలు భయముతో శయనమందిరాభి 
ముఖు(డై. పోవుచుండెను. ఆతని వెనువెంటనే యెవ్వరో యనుసరించి 
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వచ్చుచున్న ట్లాతనికి బోధయగుచుండెను. ఆతనికర్ణములయం దడుగుల 

నప్పుడు వినవచ్చుచుండెను. కాని యిప్పుడు నిడుషబోలురాజ్య నేనాపతి 
భయముచే వెనుదిరిగిం చూచుటకు సాహాసింప(జాలకపోయెను. ఆత. 

డంధకారమున( గంపితు(డై పోవుచుండెను. ఎట్టయెదుట మురళ__ 

మురళ నాధునింజూచి “ ఇదియేమి ? మీరింత శ్నీఘముగ వచ్చినారేమి ? 
మహారాజును యువరాజు నెక్కడ నున్నారు ? ” అనిమెను. విజయ 

రాయలు కంపితస్వరముతో మెల్హ మెల్లి (గ “మురళొ ! ఈపని నావలన 

గాదు!” అనియెను. మురళ భ_ర్హమాటవిని (క్రోధోన్మత్తురాలయ్యను. 
ఆమె కన్నులనుండి నిప్పులొలుకుచుండెను. కాని యామె యతికష్టముతో 

భావగోపనముం గావించుకొని 'ఏమి ?' అనియెను, 

ఏిజ----ఏఎమియా? రామరాయలు నా యన్న కుమారు(డు 

ఆత (డు నన్ను భ_క్టివిళ్వానములతో( దం డివలె( జూచుకొనుచున్నాండు- 

ఆశనియెడ నొక్కదోషమును లేదు. సుగుణరాశీ ఆత (డే నిడుబ్రోలు 
తాజ్యమునకు గొౌరవస్వరూపు(డు. 

ముర___ మీరు నిడుబోలు రాజ్యమునకు నేనానాయకులుగా 

నుండుట కర్షులుకొరు-రామరాయలు మహారాజయినచో మీరు నేవకులై. 

యుండవలయును. 

విజ---మురళా ! కోపమువలదు-._బాగుగా నాలోచింపుము. 

ఆత ( డిప్పుడు మనయింటి యతిధి_ 

ముర_.._మీవంటి యసమర్గుని మొగము నేనింక జూడ(జాలను. 

ఇట్లు చెప్పి _కోధగర్విణియగు మురళ యటనుండి వెడలిపోవుట 
కుద్యు క్రురాలయ్యెను. అప్పుడు విజయరాయలు సత్వరముగ నామె 

హస్తమును దిట్టుకొని “ మురళా ! కేవల మదియే కారణముకాదు- నేనే 
మందిరవృ త్తాంతమువలన నిడు. బటోలుంరాజ్యాధిపత్యమునకై యాసించి 
యుంటినో, యా మందిరమునందలి మజియొక వృత్తాంతమే నన్నిట్టి 
కార్యమునుండి నివారించుచున్నది. మురళా! ఆ బాలికొమూర్తి 

యిక్కడకు(గూడ వచ్చియున్నది---వేయిమాట లెందుకు ? ఆమె రాజ 
సభలో నాసమీపముకు( గూడ వచ్చియున్నది-_.ఆమె చేతులలోనే నాకు 

మరణమున్నది ” ఆనియెను, 
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ముర... “కోయశ్యామలయా? దానికొట కింశభయ మెందులకు” 
ఆని యట్టహాసము చేయదొడంగెను. ఆ నవ్వులో గూఢభావము నన్యాప 
దేశము నసహ్యాధావమును మ్నిశితములై యుండెను. ఆ నప్వువలన 
విజయరాయని హృదయమున దెట్టి భావోదయమైనదో మేము చెప్ప. 
జాలము, అప్పుడాతండు “ మురళా ! నేనసమర్ద్హుండనుగాన---చదునుష్యు 

డేమి చేయుటకు సమర్దుండో యట్టివాని నన్నిటిని జేయుటకు నాకును 
సాహసమున్నది ” ఆనయెను. 

ముర___ ఆవును. మీరెంతటి వీరులతో నేనెటుంగకపోలేదు -_- 
ఒక సామాన్యోన్మాదిని భయమువలన  నెల్లదిక్కులను భయంకత 
దృశ్యములనే కాంచుచుండు మీ వీరత్వమును నాకు. దెలియకఫోలేదు. 

విజ---ఆ యున్మాదిని చేతులలోనే నాకు మరణమున్నది. 

ముర---చావనిన నెంతభయము ! మీరెట్లిన్ని యుద్ధములలో 
విజయములను సంపాదించితిరో యించుక నాకు. జెస్ప(గలరా ? 

విజ.....మురళొ | నీవు నన్ను (6 బిచ్చివాని౦ జేసివై తువా ? 

ముర-_ఏమి ? నేనెవతెను-నామాటవలన మీకేమి నష్టమున్నది ? 

విజయరాయలు బంధింపంబడిన గజముంబోలి విశ్శబ్దముగ 
నా గదిలో( దిరుగసాగెను. మురళ దూరమున నిలిచి (పజ్యలిత 
నయనములతో నాతవి( ద దేకదృష్టితో( జూచుచుండెను. 

కొంత నేసటి కామె మెల్లమెల్లంగ నాతని యొద్దకువచ్చి “నాధా! 

మీకెంళమ్మాతమును భయములేదు. మీరే నిడుగ్యటోలురాజ్యమునకు 
మహారాజులయ్యెదరు. ఇప్పు డించుక మనసు దృఢపజచు కొన్నచో 
మన మార్గమును నిష్కుంటముగ( జేసికొనవచ్చును. ఇది యెంతపని ? 

మీరెంత మంది రక్తమును (బవహింప(జేయలేదు [ఇప్పుడు మీరు 

భయపడుచున్నారా ? ఎన్న (డును ర క్రపాతమును గాంచియైన నెటుంగని 
నేనుగూడ నీకార్యము ననాయాసముగ( జేయగలుగుదునే !” ఆనియెను, 

వీజయరాయ లేమియును మాటాడలేదు. ఇటునటు నాయింట( 
దిరుగసాగెను. అప్పుడు మరల మురళ పరమాదరముతో స్వామి 
హస్తమును బట్టుకొని “ ఇంకను మీరాయున్మాదిని కొణకు భయపడు 
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చుంటిరా యేమి ? ఆపిచ్చిది మన యంతఃపురమునకుగూడ వచ్చినది. 
నేనామెను సఫీగణమున కొప్పగించితిని. ఇంకను మీకా భయము వదల 
కున్నచో నామెను నిమిషములో జంపివై తును ” ఆనియెను. విజయ 
రాయ లశ్తే తిరుగుచు నాకస్మికముగ నిలువ(బడి మురళ మొగమువంక 

నిరీకించుచు * ఏమంటివి? ఆబాలిక నీసఖుల నిర్భంధమునం దున్న దాః ళా 

అనియెను. 

మురళ నవ్వుచు “నాధా! మీకు (గమముగం జెవుడుకూడ 
వచ్చుచున్నదా ? ” అనియెను. 

విజ---ఈరాతి యామె యక్కడనే యుండునా ? 

ముర ఉండక యెక్క_డకు( బోపును ? 

విజ-.- ఇది మంచిపనియే-._.ఆమెను సంహరించినచో నా భయ 

మంతయును దీటిపోవును, అప్పుడు నెను విరాపాయు(డనై యుందును. 

ఇక నా సింహాసనమున కంతరాయముం గూర్చువా రెవ్వరు నుండరు ? 

"ఇనా? మురళొ | 

ముర. దొను. 

విజ__నేనీకార్యమును జేయుదును, రెండుపనులు నీర్మాతియే 

పూ రి కావలయును. ఇ(క నీవు పొమ్ము; ఆమె యెట్లును దప్పించుకొవి 

పాటిపో కుండ జూదుకొనుచుండుము. 

ముర----నాధా ! ఇ,క నామె యెక్క.డ స బోవును ? 

విజ---అట్లయినచో నేను పోయెదను. జాగ త్తగ నుండుట 

మంచిది. నేను పోవుచుంటిని  ఈసరికి మహారాజును రామరాయలు 

గూడ నిదురించుచునే యుందురు 

ముర___పొండు ! పర మేళశ్వరు6డు మీ హృదయమునకు ధెర్య 

మును (బసాదించు(గాక ! 

విజ... ఈళ్వరు.( డెందులకు ? ఈక్వరుడి(క లేడు. పిశాచములు 

వచ్చి యిప్పుడు నా హృదయమున నధిష్టించుగాక | 

అని చెప్పుచు విజరాయ లున్మత్తునివలె నాస్థలమును వదలి 

పోయెను, గర్వాంధయగు మురళ కొంత నేపటివణ కచ్చటనే నిలువ(బడి 
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యేడియో యాలోచించుకొని “నాకు మీయెడల నమ్మకములేదు. కార్యము 
పూంరియగు నంతవజకును నేను మీపార్శ్యమునందే యుండెదను, 

నేను దగ్గజలేకున్నచో మీరు బాలకునికంపెను నధములగుదురు ” అని 
చెప్పి మురళయు నాయిల్లు విడిచి పోయెను, 

అరువదినాలుగవ (పకరణము 

రాతి నిశీథసమయము_రాజ[పాసాదమం 
దంతఉను గంభీర వి స్తబ్బభావము నెలకొని 

యుండెను. ఇంతకుబూర్య మది యంతయు నానందకోలాహల 

ధ్వనులతో విండియుండెను. ఇప్పుడట్టి వేమియును లేవు. ఎట్టి శబ్దమును 
లేదు. ఆని_స్తబ్బభావమునకు భంగకరముగా దూరముసందలి (ప్రతీహారుఆ 
పదశబ్ణ్దములు మ్మాతము వినవచ్చుచుండెను, 

ఆంధకారమునందు విజయరాయలు జాగరూకు(డై యొకగటి 

నుండి మటియొక గదిలోనికి టోవుచుండెను. ఆకలిగొన్న సింగమ 
కన్నులంబోలి యా విజయరాయనికన్ను లా యంధకారమున( (బజ్వి 

లితము లగుచుండెను. ఆతని హ_స్తమున నిశితకరవాలము విరాజిల్లా 

చుండెను. ఆతని మొగము దుర్నిరీక్షమై యుండెను (పపంచమునందతి 

థయభావము లన్నియు నాతని వికృతవదనమున సమావేశితములై. 
నట్లుండెను----ఆకస్మికముగ నాతడు _స్పంధితు(డై పోయెను, ఆతని నఖ 

శిఖపర్యంతమును సుడిగాలికిం దూలు రావియాకుం బోలి (పకంపితమై 

పోవుచుండెను, ఆతని యొడలంతయును గగుర్చొడిచెను, ఆతని కన్నులు 

(పజ్యలించిపోవుచుండెను; హృదయము దడదడ, గొట్టుకొనిపోవు 

చుండెను. 

అప్పు డాత(డు కంపితస్వరముతో. దనలో '' ఇదియే యా కృపా 

ణము--ఇ6(క భయములేగు ! విజయరాయని హృదయమున భయమను 
మాటయేలేదు...--మరల నిదియేమి ? సరిగ నాకన్నులపై ( గరవాలము 

నృత్యము నేయుచున్న దేమి ? రము ! రమ్ము. నీమూలముననే నా యభీష్ష 
చే రు 

మును సిద్ధింప( జేసికొందును. ఏమిడి ! పట్టుకొన బోయిన దొరకకున్న 
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దేమి? ఇట్టి నేనూ గూడ నసమర్దువి వలె-__బాలకుని నలె-.._.శికువు వలె 

నలువంకలను భయదృశ్యములనే కాంచుచుంటి నేమి ? ఇ(క నేనట్టి 

భయమునకు లో (బడిపోను_.ఇ(క నావిజయరాయలనుగాను -_.వి జయ 

రాయ లిప్పుడు రాక్షసు(డై పోయినా(ండు-- మహారాజగుట కీత( డి 

రామరాయశతసహ్మాసముల నైనను నిష్కరుణముగ హత్య గావింప( 

గల(డు-_” అని యనుకొనుచు( బిశానమువలె (దుతపదవిక్షేపముతో 

నతిజాగరూకు(డై రామరాయల శయనగ్భహాభి ముఖు(డై పోవుచుండెను 

ఎదుట ద్వారము---ఆద్వారము తెజచినచో నావెనుకనే శయన 
మందిర ముండెను. అక్కడ రామరాయలు నిశ్చింతు(డై నిదించు 

చుండెను. పినంఇ్మడి యింట నాతనికి భయమేమి యున్నది? ద్వార 
సమ్ముఖమున విభిచియున్న విజయరాయని కాతని విశ్వాస (పళ్వాసములు 

వినవచ్చుచుండెను విజయరాయలు తలుపులను దెజచి చూచెను. గదిలోని 
దీపము మినుకుమినుకు మనుచుండెను--_ఆ వెలుతురును దంధకారము 

కూడ మి(శితమై విలక్షణచ్చాయామ యమై యుండెను. అందువలన 

నచ్చటి వస్తువులన్ని యు విలక్షణముగ గానవచ్చుచుండెను.-పర్యం 

కముపె నాపాదమ స్తకమును ముసు(గువై చుకొని రామరాయలు 

నిదించుచున్నట్లాకడు కను(గొవియెను --విజయరాయలు నిలువ(బడీ 

పిడికటనున్న గృవాణమును మజింతదృఢముగ బట్టు కొనీయెను 

ఆ యనస్థరో నాతని మనోబలము మెల్లి మెల్లగ దిగజారిపోవ నారం 

భించెను-_- ఏమని హత్యగావి.చును ?_ఆత(డు త్తమ క్షతియుడు | 

వీర శేఖరుడు --సిడు, టోయిరా జ్య సేనానాయకుడు అట్టివాడు ఘోరకా 

పురుషునింటోలి న్నిడించుచున్న తన సోదరప్పుతుని వక్షముపై దారుణ 
కృపాణము నెట్లు _పయోగింపంగలుగును ? ఎంతటి పరమనీచు(డైనను 

మజియెంతటి ఘాతుకుందై నను నిట్టి (కూరకార్యమును జేయుటకు 
సంశయింసక ద. 

ఇట్టి పాపకార్యము నాత( డేఘాతుకుని మూలముననై న జేయింప 

వచ్చును; కాని యందువలన నెప్పటిక్రై నను బాపము బయలుపడక 

మానదు-ఇట్టి మహోత్సవదినమున దానే స్వయముగ దన (భాతృప్పుత్రుని- 
పుత్రనమానుని విజయరాయుడు హత్యగావించునని యెవ్వరనుకొందురు 7 
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ఒక వేళ నెట్టియిన నిది ఘాతుకులచే జేయింపబడి బయలుపడుటయే 

తటస్థించినయెడల రాజ్యమునందలి పిన్న పెద్ద లెవ్వరును విజయరాయని 

యధికారమున లోబడియు౦డుట కంగీకరింపజాలరు.-.అందువలన విజయ 

రాయనికి రాజసింహాసనము లభియించుట యసంభవమైపోవును. ఇంక 

నిట్టి ,కూరకార్యమును విజయరాయలు స్వహ_స్తములతో జేయవలసినదే 

గాని యన్యోపాయ మేమియునులేదు. 

విజయరాయలు కృపాణమును దృఢముగం బట్టుకొనియెను--- 

అప్పుడే యీనినపులి యాకలిగొని తివివేయుటకు( దన పిల్లవై పు నోరు 

తెజచుకొని యెట్లుచూచునో యస్తే విజయరాయలు శయనించియున్న 

కుమారునివంక నిరీకింపసాగెను. అప్పటికిని రామరాయలు గాఢని్యదావస్థ 

యందున్నట్లు విజయరాయలు (గ్రహించెను నిశ్వాస (పళ్వాసశబ్దము 

తక్క నాతనికిక నేమియు వినబడుటలేదు. కొని యాత. డాగృహమున 

(బ వేశించుటకు సాహసింపజాలకపోయెను. ఆకస్మికముగ నాతడు 

స్తంభితుడై తనలో “ నేను చేయంజాలను---ఈ దారుణకృత్యము నేను 

చేయ(జాలను !:-_రాజసింహాసనముతో నాకు బనిలేదు--” అని 

యనుకొనుచు శీఘముగ నటనుండి వెడలి పోయెను, 

అరువదిర్వైదవ ప్రకరణవుం 

అట్లు పోవుచున్న విజయరాయని నడ్డగించి 

(తోవలో నెవ్వరో యాతని హస్తమును బట్టు 
కొనిరి.__అంతలో విజయరాయ లదరిపడి మెగమె త్తి చూచెను--- 

పార్శ్యమున మురళ :-కాలసర్పమువలె మురళహస్త మాతనిచేతికి 

జల్లగ( దగిలెను-._లావణ్యమయియగు మురళంగాంచి విజయరాయలు 

ఘోరరాకసిం గాంచినట్లదరిపడియెను_స్హంభితుడై పోయెను. 

| కార్యసిద్ధి మైనదా ?’ అని మురళ మెల్లగ నడిగెను, ఆ స్వరము 

కాలనర్పని శ్వాసమువలె నాతనిచెవుల బడియెను. అప్పు డాత(డదరిపడి 

కొన్నియడుగులు వెనుకకువె చి నిలువబడియెను. 
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అప్పుడు మురళ “మాటాడరేమి ? చెప్పుడు ! కార్యము పూరి 

యెనదా ? ” అనిమెను, నిజయరాయని కంఠమునుండి యెట్టిశబ్దమును 

వెలువడలేదు. ఆతని కంఠతాలువులు శుష్కించిపోయెను. ఆతికష్టము తో 

నాతడు “లేదు” అనియెను. 

(కోధావేగముతో మురళ భయంకరస్వరూ ఓణి యయ్యెను. ఆమె 
కన్నులనుండి యగ్నిస్సులింగములు వెడలుచుండెను. ఆమె సర్వాంగ 

కములును నతికఠినములై పోయెను. అప్పుడామె విజయరాయని హస్తము 

నుండి కరవాలమును బలవంతముగ లాగికొని యున్మాదినివలె రామ 

రాయల శయనమందిరాభిముఖియై బయలుదేజెను. ఆమె కేళపాశము 
విడివడి యంగకములపై నావరించుకొనియెను. ఆమె ప్రైటజాటి నేలపై 
జీరాడుచుండెను. విస్ఫారితనయనయు, విస్ఫీతనాసికయు, సమున్నత 
వక్షోభాగయునగు నామె యస్పటి భయంకరరూపము వర్షనాతీతముగా 
నుండెను, 

పరుగెత్తుకొనిపోయి విజయరాయలు మురళహ _స్తమును బట్టుకొని 

"మురళా! నేను నిన్ను రాక్షసిగా( జేయజాలను; నీ హస్తములను 

శోణితరంజితములు గానీయను--లెమ్ము కత్తినిటు తెమ్ము ! మురళా : 
ఇ6క భయములేదు ” అనిచెప్పి మురళహ_స్తమునందలి కృపాణమును 
దీసికొని మరల నా శయనమందిరమునకు( బోయెను. ఆతి(డిక నేవంక 

కును జూచుటలేదు. అతివేగముగ బర్యంకపార్శకమునకు(టోయి నిలువ 

బడియెను. కుమారరాయ లాపాడమ స్తకమును ముసుగువై చుకొని 

ని|దించుచున్నాడని నిశ్చయించి విజయరాయలు సరిగ నాతని వఠక్షమును 

గుటీచేసి బలవంతముగ గరవాలముచే బొడిచెను. అప్పుడొక శబ్ద 
మయ్యెను.--మరల నంతట నిళ్ళద్దమయ్యెను. 

అప్పుడు విజయరాయలు సొడిచినక త్తిని బై కిలాగెను. దాని 

వెంటనే చిమ్మనగోవినుండయుంటోలె బాణవేగమున రక్తము జిల్లున( 
(బవహించెను. ఆతని ముఖమును వక్షమును హస్తములును గూడ 

రక్తసి క్రములై పోయెను. అప్పుడా కడు నలువంకలను మహానలజ్వాలల( 

గనుగొనియెను--ఆ భయంకరాగ్ని జ్వాలాంతరాళమున నా బాలికొమూరర్తి 
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నృత్యముచేయుచు గృపాణపాణితయై తన పెకి నవ్వుచునవ్వు చువచ్చి 
పడుచున్న ట్లాకనికిందోచెను. అప్పుడాత( డటనుండి (పాణభయముచే 
నొక్క_పరుగున బాటిపోయెను, 

వెలుపల మురళ యాతనికొబకు నిరీకించుచుండెను--తన 
పార్శములనుండియే విజయరాయలు పాతిపోవృచుండుటగాంచి యామె 

యాతని హ_స్తముంబట్టుకొని “ ఆ(గుడు; భయపడవలదు-పనియంతయు 

బూూర్తియైనదిగద ? నేనొకసారి చూచివచ్చెదను ” అనియెను. 

విజ---నలదు వలదు! నీవు పోవలదు. 

ముర-_ మీరాడుదానికంటె నన్యాయముగ నగపడుచున్నారేమి ? 

అట్లనుచు మురళ మెల్లమెల్లగ నా గృహమధ్యమున (బవేశించి 
యతివేగముగ నా పర్యంకమునొద్దకు బోయెను. రామరాయలు మరణించి 
నదియ లేనిదియు జూడవలయునని యామె మెల్లమెల్లగ నాతనికలపై 
నున్న ముసుగును దొలగించి చూచెను. ఆకస్మిక శరాఘాతముచే 
నెగసిపడు హరిణాంగనంటోలి మురళ భయవికృతవదనయై తూలిపోయెను. 
అంతలో నొక్కయదుటున నా పర్యంకమునకు దూరముగటోయి నిలువ 
బడియెను. కొన్నీ నిమిషములవజకు నామెకు( జై తన్యమే లేదు. కాని 
కొలది నేపటిలో నామె తెలివిదెచ్చుకొని సత్వరముగ నాగదిని విడిది 
పోయెను, వెలుసల విజయరాయలు కొయ్యబొమ్మవలె నిలువబడి 

యుండెను. ఒక యడుగన నొంటిగ ముందజకు( బోవుట కాతనికి 

సాహసము లేకుండటోయెను. మురళ యాతని సమీపించి “రండు! 
అనియెను. నిశ్శబ్దముగ విజయరాయలు మురళ ననుసరించిపోయెను. 
ఇరువురును మెల్ల మెల్లగ దమ శయనగృహమున((బవేశించిరి. అప్పుడు 
మురళ యాతనంజూచి “ ఇంకను మనపనులన్నియు బూర్తికాలేదు స్ట 

అనియెను, 

కాను! నేను నదియే చూచుచున్నాను. ఆ పిచ్చిదానిని(గూడ 
దుదముట్టింతమా ! ఆపనియు నిప్పుడే కావలయును. 

ముర... అట్లుకాదు, మీరంతయును ధ్యంసముచేసి వచ్చి తిరి. 

రామరాయలు మురణింసలేదు. 
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విజ---రామరాయలు మరణింపలేదా ?-_-ఏమది | 

ముర-__-బౌను. ఆతడు చావలేదు---ఇ(క నిప్పు డాతని( జంప 
వలయును. ఆతడు మరణించినచో నుదయమునకు మీరే మహారాజు 

లగుదురు. 

విజ__రామరాయలు మరణింపలేదా ? అట్లయినచో నేనెవ్వరిని 

జంపితిని ! 

ముర-..._మహారాజును 

“ ఎంతదారుణము ! పితృహత్యయా !” అనుమాట లస్పష్ట 

స్వరముతో విజయరాయని వదనమునుండి వెలువడియెను, తోడనే 
యాతడు మూర్చితుడై నిలువున గూల(బడియెను. అప్పుడు మురళ 

స్వయముగ ఛురికాపాణియై “ అపయోజిక విగహమా!: చూచుట 
కసహ్యమగుచున్నది-పోనిమ్ము-నేనే యా కార్యమును దుదముట్టింతును- 
నే నాండుదాననై తినేమి ? నేనే పురుషుండనైనచో నీసిడ్ముబోలు 
రాజ్యమున కనాయాసముగ మహారాజును గాంగలుగుదునే । ” అని 

యనుకొనుచు నారాక్షసి యా మందిరమునుండి యవ్వలకు(బోయొను, 

ఇరునదియాణన (పకరణము 
సరళ దుఃఖవ్యాకులిత హృదయయె నిదురించు 

చుండగా రామరాయలు మహోత్సవదర్శ 

నమునకు( బోయియుండెను. కాని యా వెంటనే యామె భయముతో. 

గన్నుల(దెఅచిచూచెను. అప్పుడు తనప్రక్తను రామరాయలు లేకుండుటచే 
భీతకురంగివలె సంభమముతో స్వామిని వెదక నారంభించెను. కొని 
భర్త యగపడలేదు, సఖులువచ్చి యామె నూరడించుచుండిరి. అయినను 
సరళకన్నీ రాగుటలేదు. ఆమె నయనద్వయమునుండియు నవిరళా(శు 
ధారలు (పవహించుచుండెను, ఆకన్నీటిచే నామె వక్షస్సల మంతయు 

దడిసిపోయెను, nn 

ఎంత (పబోధించినను నెంత యూరడించినను సరళ తన హృదయ 
శోక తరంగముల నడ(గించుకొన( జాలకపోయెను. ఆమె వకుళ 
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కంఠమును బట్టుకొని యేడ్చుచు నేడ్చుచు “సఫీ! మాయత్త నన్ను, 
దిలిచినదికాదు :_ఆమె తన యానందోత్సవములలో నన్ను మజచి 
పోయినది కొటోలును !__-అందుకొణకు నేనేడ్చుటలేదు ! నేనెందుల 
కేడ్చుచుంటినో చెస్పజాలను. సఫీ! సఖీ! నాకేమి కానున్నదో 2” 

అనియెను. 

వకుళ పరమానందముతో సరళకన్నీటిని దుడుచుచు “ ఏమిచెలీ : 
ఇంత య ధ్రైఠర్యపడియెదవు ? ఎందులకు దుఃఖించెవవు ?....యువరా 

జిప్పుడే రాంగలడు ” అనియెను. సరళ సఫీవక్షముపె వదనము నాను 

కొని “వకుళా! ఇ65 నేను నాస్వామిని జూడజాలనవి నా మనసులో 

నేమో కళవళమగునున్నది ; ఇశ్లైందుల కగుచున్నదో తెలియుటలేదు ” 
అనియెను. 

వకు. సఫీ! ఆతడు నిన్ను విడిచి యెన్నిసారులు దూర[పయా 

ణములు చేయలేదు ! అప్పు డెన్నడై న నీవింతగా విచారించితివా | 

నర-_ చెలీ: ఏమోకాని నామన నెన్న(డు నింతగ బరితపింప 
లేదు. ఇసడాయన యచ్చటకు( బోకుండిన బాగుగ నుండును. 

వకు నీవు వ్యర్ణముగ భయపడుచున్నావు. ఆత; డిప్పుడే 

వచ్చును. 

ఆసమయమున నొకదాసి యచ్చటకువచ్చి “ రాజకుమారీ : 

సీదర్శనమునశై యెవ్వరో యొకబాలిక వచ్చియున్నది ” అనియెను, 

సరళ యాదాసిమాట బాగుగ (గహింపలేదు. వ్యాకుల నయన 
ములతో నామెవంక( జూడసాగను. అప్పుడు వకుళ దాసిం జూచి 
“ ఆబాలిక యెవ్వరు ? ఇంతర్మాతివేళ రాజకుమారి నామె కేమిపని 

యున్నది ?” అని యడిగెను. 

దాసి---మేమామె నీమాటయే యడుగగా.__-ఆ విషయ మిత 

రులతో6౬ జెప్పరాదనిరమి, రాజకుమారి యెదుటనె చెప్పవలయునవియు 
జెప్పినది. అప్పుడు మేమామెతో నిప్పుడు రాజకుమారి యస్వస్థ3గా 
నున్నదనియు నెవ్వరితోడను మాటాడదనియు నెట్టి మాటలను 
వినజాలదనియు( జిప్పతిమి. 
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సరళ వకుళంజూచి “సఖీ: ఆమె యెవ్వరు? ” అనియెను. 

వకు. అంత భయముతో నడుగుచున్నా వేమి ? భయములేదు, 

ఆమె నిచ్చటకు( బిలిపింతునా ? 

సర... పిలువుము | 

ఆమెను దీసికొని వచ్చుటకై దాసి వెడలిపోయెను. అప్పుడు 
సరళ వకుళచుబుకమును బట్టుకొని “చెలీ! ఇప్పుడిదో జరుగనై 
యున్నది. నా మనసు దిగులుపడుచున్నది. నేనిక సహింపశజాలను ” 
అని మెను, 

వకు_సఫీ ! ఇంచుక మనసు కుదురుపటిచుకొనుము |, అన్యుల 

యెదుట గూడ నిట్టుండుట బాగుగనుండునా ? మీయ త్తగారు వీకొణకు 

వార్తనంపియుండలేదు-నీతో ననేకపర్యాయములు కలహించియున్నది-- 
అందువలననే నీమనసు పరిపరివిధముల బరిత ఏంచుచున్నది.. నెమ్మది 

పడుము ! అధై ర్యపడవలసిన పనిలేదు. ఊరకుండుము ! అదిగో ! 
ఆబాలిక వచ్చుచున్నది. 

ఆతికష్టముతో సరళ కన్నీటి నాపుకొని చేలాంచలముచే గన్నుల 

దుడుచుకొనిమెను. అంతలో నడుగులచప్పుడు నాలకించి యావంక( 

జూదెను, దానీతో గూడ నొకబాలిక వచ్చుచుండెను. ఆమెరూప మపూర్వ 

మైనది; వేష మపరూపమైనది--ఆజానులంబిక కేశదామ మామె వెన్నున 
విడివడియుండెను. ఆమె గైరికవసనధారిణియై యుండెను. గళమున 

ర్ముదాక్షమాలయు ( గపోలముల( గుంకుమరేఖలును, వామహ స్హమున( 

గమండలువును, దకీణహ _స్తమున( (దిశూలమును నామె ధరించి 

యుండెను. కైలాసవాహినియగు సర్వమం/”ళాదెవి కెైలాసమును విడిచి 
భూలోకమున నవకళరించినట్టామె యగపడుచుండెను. ఆకస్మికముగ 

నామెంజూచి సరళ కొయ్యయెపోయెను.ఆమె కన్నులు చలించుటలేదు-- 
ఆమె సర్వాంగములు నవసన్నములై పోయెను. ఆమె యుచ్చ్వాన 

నిశ్వాసము లాగిపోయెను. ఆమె విస్ఫారిత నయనములతో( దదేకదృష్టి 
నా సన్యాసివంకనే చూచుచుండెను, 
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సన్యాసినియగు దాలిక మెల్ల మెల్లగ సరళయొద్దకువచ్చి నిలిచెను, 
తోడనే యామె యేదియో చెప్పబోవుచుండగా నంతలో సరళ వకుళను 
గాంగిలించుకొని యామె హృదయమున మెగముంచి “సఫీ! నన్ను. 
బట్టుకొనుము ! సఖీ : ఆస్వప్నము---నీకెన్నిసారులో చెప్పితిని... నేను 
మహారాజ్ఞినిగాను--- ఈమెయే మహారాజ్లీమణి యగును---- అదియే _._ 
యిది ” ఆని చెప్పుచు సరళ చటాలునలేచి సన్యాసిని పాదములపై 
బడి కాతరస్వరముతో “నీవే యగుము ! నిడుషటోలు రాజ్యమునకు 
మహారాజ్జీమణివి నీవే యగుము ! రాణిని గావలయునని నేనెప్పుడు 
కోరుకొనుటలేదు. నా స్వామినిమా తము నాయొద్ద నుంచుము. తీసుకొని 
పోవలదు---తీసుకొని పోకుము : తీసుకొని పోయినచో నేనింక (బదుక 
జాలను ” అనిమెను. 

సన్యాసినియు వకుళయును సత్వరముగ సరళను లేవనెతత్తిరి. 
కాని యామె మూర్చిశమై పోయెను. 

అరువదియెుడవ (పకరణము 
ఆయిరువురును సరళను బట్టుకొని తీసుకొని 

పోయి సర్యంకము పై బరుండ బెట్టిరి, వకుళ 

యుపచారములను జేయుచుండెను. అప్పుడు సన్యాసిని తన కమండలు 

జలంబుల నామె మొగమున. జల్లుచుండెను. వకుళ దాసదాసీజనంబులను 

సభఖులను బవిలువదొడంగమపుు. కొని సన్యాసివి యాయమెను వారించి 

“ముడేమియను భయములేదు నీవు తొందరపడవలదు, నేనీంకతలో 

నీమెను నేదదేర్చెదను ” అనియెను. 

అప్పుడు సరళ కన్నులువిచ్చి చకితదృష్టితో నలువంకల6 గను. 

గొనియెను. అంతట సన్యాసిని “ రాజకుమారీ ! నేను నీస్వామిని దీసికొని 
పోవుటకు రాలేదు. నీసౌత్తుకు నీకిచ్చుటకై వచ్చితిని ఆతం డిప్పుడు 

చాల విపత్తులో నున్నా(ు ! ఆతని పాణముల( దీయుటక్రై పాపా తులు 
కొందలు సంకల్పించుకొని యున్నారు, ఏ యుపాయముచేనైన నిప్పు 
డాతని రకింసవలయును " అనియెను, 
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ఆమాటలువిని సరళ వ్యాకులభావముతో సన్యాసిని రెండుచేతులను 
బట్టుకొని “ ఏమగుచున్నది ? పద: నేనుగూడ వచ్చెదను ” అనియెను. 

నన్యా---నీవు వచ్చి యాతని రక్షింప6గలవా ? 

సర-_ఏమి చేయుదును ? 

సన్వా--ఎట్లియిన నాతని విజయరాయని (పాసాదమునుండి 

యిప్పుడే తప్పింపవలయును, 

సర__పద! పద! నేనాతని రమ్మని పిలిచెదను--ఆయన 

నిళృయముగ నా విన్నపమును మన్నించును. 

సన్వ్యా---అఆత (డు కతియ వీరుడు నిడుషబోలు రాజ్యమునకు 

యువరాజు-మృతువును జూచియెనను భయపడి పలాయితు(డు 

కాజాల(డు_ఆత (డిట్టి విషయములలో( బరులమాటల నాలకించు 

వా(డుకొడు_వచ్చి నీవేమి చేయ(గలవు ? 

సరళ వకుళను గొగిలించుకొని యేడ్చుచు నేడ్చుచు “ సఖీ! ఇంక 
చేయవలసిన దేమున్నది ? ” అనియెను. 

సన్యానసీవేదై న నానవాలిచ్చినచో దోయి యాతనికి జూపుదును. 

అప్పు డాత(డు శీ(ఘముగ విజయరాయని (పాసాదమును విడిచి వచ్చును- 
నేనందుకొణకే నీయొద్దకు వచ్చితిని ఆనవాలేదైన నిమ్ము: 

సర___ఏమీయవలయును ? నీకేమి కావలయును ? 

సన్యా---నీచేతి యా యుంగరమును నాకిమ్ము. ఆత౦డు దానిని 

బాగుగ (గహింపంగలడు. 

సరళ మాబుమాటాడకుడ నతిక్వరితముగ సన్యాసికి దన 

యుంగరమును నొసంగెను--ఆమెయు నా యుంగరమును దీసికొని 

యతివేగముగ నా (పాసాదమును విడిచిపోయెను. అప్పుడు రాజపాసాద 
మున కించుకదూరమున( (దోవపక్క. నంధకారములో నొకవ్య క్రి 
యెవ్వరికొఅకో (పతీకీంచుచు నిలువబడియుండెను. సన్యాసిని యావ్య క్తి 

యొద్దకువచ్చి నిలిచెను. అప్పు డావ్య_క్తి ' అఆయినదా ?” అని (పళ్నించెను,. 

“ అయినది : ఇదిగో :” అవి యా సన్యాసిని (పత్యుత్తర మొసంగెను, 

వ్య క్రి---ఇప్పటికి( గార్యము పూటర్తిమైన ప్లే. 
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సన్యా_తండీ ! నాకి(క నిడు[బోలురాజ్యమునకు మహారాళ్ఞి 

నగుట కిచ్చలేదు. 

వ్య క్తి---అదియేమి ? 

సన్వ్యా---రాజకుమారియగు సరళం జూచినతోడనే నాకొకోరిక 

వదలిపోయినది. నేనింతవజకును మీ యానతిని శిరసావహించుచుంటిన. 

ఈ విషయమునమ్మాత మట్లు చేయ (జాలను. 

వ్య దక్రి--పదునాలుగేండ్త నా(పయత్నమంతయు నీవిధముగ. 
బాడుచేయుడువా ? బిడ్డా! తుదకు నీవు చేయందలచుకొన్న దిదియా ? 

సన్వ్యా--మీ యాజ్ఞ లన్నియు (బతిపాలించెదను - సరళ 

హృదయమునుండి స్వామిని విడరీయ(జాలను. 

వ్య _క్రీ పర ముకొటుకు__ దేశముకొజకు-_.పితీ కారముకొటకు..._ 

సుఖముకొబకు నా కొబకు...అంతయు ( దేసితీరవలయును, 

సవ్యా-_-తండీ ! నిరర్ధకముగ నాకిట్టి (పలో భముం గల్పింప 

వలదు. (పేమసన్నిధానమున రాజ్యసుఖమును, ధర్మకర్మములును 
నెంకపాటివి ? మీయొద్ద దాచుట యెందులకు ?-_మూయ సంవత్స 

రముల[ కిందట నొకనా(డు నాకు యువరాజుంజూపి యీత డే విడు(బ్రోలు 

రాజ్యమునకు భావిమహారాజు కౌంగలడని మీరు చెప్పియుంటిరికాదా ? 

ఆదినమునుండియు నేనామూరర్తిని నా హృదయములోని హృదయమున 

నిలుపుకొని యారాధించుచున్నదానను. నాకును గోరికయున్నది. 
అయినను దానినిప్పుడు (తోసివై చితిని-నాకం చెను (బేమార్హపా_త్రమును 

నిడుషటోలురాజ్యమునకు మహారాజ్లీమణిం చేయుటకై చేతనైనంత 
(పయత్నముచేసి చూచెదను. 

ఆవ్యక్తి నిశ్శబ్దముగ విలువ(బడి యా సన్యాసిని భావోద్దీ_ప్ప 
వచనంబుల నాలకించుచుండెను. ఏమియు మాటాడలేదు. సన్యాసిని 

యి(క నూరకుండుటంజూచి యప్పుడావ్యక్తి “ నీయిష్టమువచ్చినట్లు 

చేయుము. ఇప్పుడు రామరాయల [పాణరకణముం గావింపవలయును ” 

అనియెను, 
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సన్యా--- ఆతని (పాణరక్షణముచేనెదనని రాజసమారి కిప్పుడే 

మాటయిచ్చి వచ్చితిని. 

వ్య క్రి---అట్లయినచో ని నాలస్యము చేయవలదు. 

ఆ సంభాషణాంతరమున నిరువురును విజయరాయల [ప్రాసాదాభి 
ముఖులై వెడలిపోయిరి. 

అరువదియెనివిందవ (ప్రకరణము 

వుం్మతికుమారుండగు విద్యాధరుడు సరళ 
తండి. అంతియకాక చిన్న తనమునుండియు 

రామరాయ లాతని( (బాణములకంచె నెక్కుడుగ. (బేమించుచుందెను, 

విజయరాయని (పొసాదమునం జరిగిన దారుణకృత్యము విద్యాధరుసకు 

(పధమముననే తెలియవచ్చెను. మురళ సఖియగు కమలయు మురళయు 
విద్యాధరు(డును జిన్న తనమునుండియు నొకచోబెజిగినవారు. విశేషించి 
కమలకు విద్యాధరుండన్న నెంతయో గారవము--ఎంతయో సోదర 
(పేమ ! విద్యాధరుండుకూడ నామెను దన సోదరికంచె నెక్కుడుగ( 
(బేమిలచుచుండెను, మురళ సడకటింటి (పక్కగదిలోనే కమల 
కయనించుచుండును. మురళా విజయరాయల సంభాషణములవలన 

నార్మాతి యామెకు నిదాభంగమయ్యెను. ఇంతర్మాతివేళ వారేమి 
మాటాడుకొనుచున్నారో వినవలయునని యామె యా ద్బారమునొద్దకు( 
బోయి చెపులొగ్గి వినుచుండెను, అమాటలు విన్నతో యామె కొయ్యయై 
పోయెను_కాని యంతలో దెలివి దెచ్చుకొని విద్యాధరుని యింటికింటోయి 
యాతని శయనమందిరద్వారమునొద్ద నిలువబడియెను. ఆ గృహద్వారము 

లోపల బంధింపబడి యుండలేదు. అందుచే నామె యనాయాసముగ 
లోపల (బవేశించెను. లోపల దీపము వెలుగుచుండెను. అప్పుడు కమల 

మెల్లగ నాతని సమీపించి చేతులతో (దట్టి లేపెను. విద్యాధరు( డులికిపడి 
లేచి యట్టి యసమయమున దన పడకటింటికి వచ్చియున్న కమలం 
జూచి యదరిపడి “ఏమి కమలా! ఇంతర్మాతివేళ వచ్చితివి ?” అని 

యడిగెను. 
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కమల గద్గదస్వరముతో “అత్రి దారుణకృత్యము జరగిపోయినది ! 

విజయరాయలు మహారాజును హత్య గావించినాండు-ఇ(క రామరాయలు 

కూడ నాతనిచేతులలో( బడిపోవును---నీఏప్పుడేపోయి రామరాయల 

నా (పాసాడమునుండి తప్పింపుము ! రామరాయల (పాణముల నెట్టయిన 

కాపాడుటకై (పయత్నింపుము. ఇక నేనిచ్చట నుండగూడదు ” అని 
చెప్పి కమల సలళ్వ్యరముగ వెడలిపోయెను. విద్యాధరుండు చటాలునలేచి 
దుస్తులను దొడిగికొని రామరాయలు శయనించియున్న గదియొద్ద కు( 

బోయెను. అచ్చట ద్వారపాలకులులేరు. నలు దెసలను రక్త్రచిహ్నాము 
లగపడుచుండెను. ఆతడు మందిరమున (దివేశించిచూచెను, ఆకస్మికముగ 

నప్పుడాత ( డెట్టయ్యెనో వర్ణి ంపజాలము. ఆక? డాయింటినుండి వెడలి 

(పక్క-గదిలోనికి(బోయి చూచెను. రామరాయ లచ్చటనులేడు 

ఆ గృహముకూడ ర క్రదిన్నాతమైయుండెను. ఆతడు వెనుకకుమరలెను; 

కాని ద్వారమునొద్ద స్తంథితుండై పోయెను. అప్పుడు విద్యాధరుండు 

తనలో “ నేనిప్పు డీయింటినుండి వచ్చుచున్న శ్లైవ్వరైన జూచినచో 
నేనే మహారాజును జ”పినట్లు సందేహింపగలరు. కావున నేనిప్పుడీ 

గవాకద్వ్యారమునుండి యవ్వలకు( టోయెదను. రామరాయల కీవృ త్తాంత 

మెట్లో తెలియుటచే గాడు ముందుగనే యీ (ప్రాసాదమును విడిచి తన 

మందిరమునకు బోయినను టబోయియుంగ వచ్చును, నేనిప్పుడే యాతని 

యొద్దకుటోయి యీ భయంకరవృ త్తా.వమును దెలియజేనెదను--తన 

మంఎరములో. దండినే చంపుకొన్న విజనురాయలు రామరాయలను 

గూడ జంపందలచి యుండెననుటలో ఏంత మేమున్నది : ” అని భావించు 
కొనియెను. 

ఆశని మనను మనసులోలేదు. ఈ (పపంచమంతయు దల కించై 
ఫోవుచున్నట్లుండెను. “ఎంతటి దారుణకృత్యము | ఎంతసాహసము ! 

ఈ మహామారణతం్మతముస రామరాయలుకూడ( బడిపోలేదుగద ! 
ఆ యిల్లంతయు ఆ పర్యంకమంతయు రక్తసి క్రమై యున్నదే ! రామ 

రాయలు కూడ హత్యకావింపబడినచో నాతని మృతకశేబరము కూడ 
నచ్చట నుండదా ?-- ఎమో ! ఆ నరసి శాచముల [కూరకృత్యములయం 
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దెట్టి రహస్యములున్నవో ? నిడ్నుబోలు రాజ్యసింహాసన మీ విధముగ 

నాశనమైపోయినదా? ఈ మహారాజ్యలీ యీవిధముగ ర_క్రవాహినులలో 

నీదుకొని పోవుచున్నదా? చీచీ! విజయరాయా ! మహావీరుండ 
వనిపించుకొన్న నీకు నిదురించుచున్న తండిని గుమారుని ఛురకొని 
హతులం జేయటయే శూరకృత్యముగా' దోచినదా ? ఆండుదాని మోహ 
జాలములం ee కశ వివేక మెక్కడిది ?-_పాపభీతి 

యెక్కడిది ? ఏ విషయమునందును యువరాజు నీకడమురాలేదే | 

మహారాజు నీకింతటిగారవ మొసంగినందులకు( విత్సబుజము బాగుగనే 

తీర్చుకొంటివి ! ధర్మము విజికమైపోయినది-.. దైవము విపరీతమై 
పోయినది-విధివిధాన మి'ప్లే యున్నదికా(టోలును-_హా! ఇక సరళ 

నేమని యూరడింపగలను ? ఒకవేళ రామరాయలు _ కానిమ్ము ! 

కడసారి యొకసారిపోయి చూచెదను---ఏమైన నేమి చేయగలను!” 

అని యీ విధమగు నాలోచనాపరంపర లాతని హృదయమునం దొక్క. 
నిమిషములో బరివర్తికములై పోయెను. ఆత( డధికావేగముతో గవాక్ష 

ద్యారమునుండి యవ్వలకు(దోయి సత్యరముగ నొక గుణము నెక్కి 

వాయ వేగముతో మహారాజ (పాసాదాభిముఖు(దై పోయెను, 

అరువదితొమ్మి దవ (పకరణవలు 

ర్మొాతియంతయును సరళకు ని(దపట్టుటలేదు. 
ఆమె యురిలో( దగులుకొన్న విహంగివలె( 

గొట్టుకొనుచుండెను. ఆకస్మికముగ నవ్వల నేదియో యడుగులచప్పుడు 

వినవచ్చుటచే నామె యావంక.( దిలకించెను. తోడనే యామె యాదికునకు 

బరుగెత్తెను. స్వామిపదళద్దము నామె బాగుగ గుర్తింపగలదు. చటాలున 

నెదురుగంటోయి సరళ భర్తను గౌగిలించుకొనియెను; ఇక హృదయా 
వేగము నడ(గించుకొనజాలక వెక్కి వెక్కి యేడువసాగను. రామరాయ 
లామె నాలింగనముచేసికొవి పరమాదరముతో * సరళా | నీకింత యై ర్య 

మెందులకు ? ఇప్పుడు నాకు మహావిపత్తు కలుగనై యున్నమాటి నిజమే. 

కాని నేను నీమూలమున రకింపబడికిని, నీవు నీ రమంగరమునుబంపి 
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యామాలమున నన్ను హెచ్చరింపజేసితివి, సన్న్యాసిని నా కెల్ల సంగతుల 

నెశింగించినది. కానిచో నాకేమియు దెలియకయే యుండును. ఇదిగో 

నీ యుంగగము ” ఆనియెను. 

నరళ సన్యాసిని వృ త్రాంతమంతయు (గమముగ స్వామి "కెలిం 

గించుచుండెను. ఇంతలో వెలుపల నేదియో శబ్దము వినవచ్చెను---- 

రామరాయలు చెవియొగ్గి యాలకింపసా గెను- ఆశబ్ద మశ్వపద శబ్దమువలె 

నుండెను-_.అంతలో నొకదాసి “ యువరాజా! మం్మతికుమారుడు వచ్చి 
యున్నాడు. ఆవశ్యకకార్యముం గూర్చి మీతో మాటాడవలయునని 
చెప్పుచున్నాడు ” అనియెను. అప్పుడు సరళ తనలో “ ఏదియో విపరీత 
మున్నది. కాకున్న నింతటిరా తివేళ మా జనకు( డేలవచ్చును * అని 

యనుకొని దాసితో “* శీఘముగ లోనికి రమ్మనుము :” అనియెను. 
దాసి వెడలిపోయెను. 

కొలంది నేసటిలో విద్యాధరుండు లోనికివచ్చి యెదురుగబోయి 
కంపీతహ _స్తములతో రామరాయలను గౌగిలించుకొని కంపితస్వరముతో 
“ ఇంతవటకు దైవాన్ముగహముచే శుభమే జరగినది. మరల నొకరి 
నొకరు చూచుకొన( గలిగితిమి, పాపము.” అనియెను. 

సరళ విశ్చేష్టయె నిలువంబడిపోయెను. ఆమె సర్వాంగములును 

గంపించిపోవుచుండెను. అప్పుడు రామరాయలు “మామా! ఏమి 
జరగినది ?* అనియెను. 

విద్యా--. వృద్ధమహారాజు హత్య గావింపంబడియెను, 

“ఆ: ఆ: ఏమి యీోదారుణము!” అని సరళ నిలువున 

గూల(బడిపోయెను. వకుళ యామెను బర్యంకముపై (జేర్చి యుపచార 
ముల జేయుచుండెను. రామరాయ లామాటను విశ్వసింప(జాలక 

“ఇది నిజమా? నీవు పొరపాటు పడుచున్నావు ” అనియెను. 

విద్యా---నేను కన్నులార జూచివచ్చితిని, పొరపాటు కాదు--- 

కుమూరా ! విడు[బోలురాజ్యమునకు వినాశకాలము వచ్చినది. 

రామరాయలు కన్నీటి నాపుకొన( జాలకపోయెను. ఆత(డు తన 

పితామహుని మిగుల [బేమించుచుండెను. అతడు దుఃఖించుచుండుటం 



86 శ్యామల 

జూచి విద్యాధరుండు “కుమారా! ఇది దుఃఖమునకు సమయముకాదు. 
సీకొజకు(గా దు-_ ఈ సమ స్హరాజ్యముకొటకును న పాణరక్షణ మావళ్యక 

మైయున్నది..__” అనియెను, 

రామ----ఇస్పుడు నేనేమిచేయవలయును ? 

విద్యా--నీ వింకను విచ్చటనే యున్నచో న్నీపాణములను 
గాపాడుకొనుట మిగుల. గష్టము----పితృుహత్య గావించిన కఠిన 

హృదయుడు నిన్ను6 జంపుటకుమ్మాతము సందేహించునా ? 

రామ..పిజీకివానివలె( బాజిపోవుటయా ? 

విద్యా---నైన్యము లన్నియు నాతని యధీనమునందున్న వి. 

నీవిప్పుడు కొన్ని దినములవటికు నెచ్చటనై న దాంగియుండుట మంచిది, 

(పజాభ్మిపాయమును నై నికాభ్మిపాయమును నీయెడల నెట్టుండునో 
(గహించి నీకు వా ర్రనంపెదను. 

రామ_నేనెక్కడకు( టోవుదును ! హో ! భ(దారణ్యమునకు( 

బోయి దేవీమందిరముసం దుంచెవను-నీవచ్చటకు నాకు వార్తనంపుము. 
విద్యా---కుమారా 1 ఇప్పటినుండి గప్ప నిడు[బోలు రాజ్యమునకు 

మహారాజవు _ నపిచ్చట రేసిదినములలో సీరాజ్య పరిపాలన మెట్లు 

జరగును ? కావున నెద్వరెవ్వరి నేయేయుద్యోగమునందు నియమింప 
వలయునో నియమించి పోవుట నీకు గర్తవ్యము, 

రామ---మామా ! నీవు నీతశనయయగు మహారాజ్ఞిని రకించు 
కొసుచు (బధానమర్మతివై నాకుం (బతినధివై యుండెదపుగాక !: సేనా 

నాయకులను [బధావోద్యోగులనంవణను నామాబుగ నీవే నియమింపుము- 
ఆదియే నాయాజ్ఞగ (బకటింపుము, 

విద్యా-_(పాతఃకాలముననే నేను మీయాజ్లను (దికటించెదను, 

రామ-_నాక((బతిదినము వార్తలనంపుచుండుము. వైనికులును 

సరదార్లును రాజబంధువులును రాజో ద్యోగులును నాయాజ్ఞ నత్మికమింపరని 
తలంచెదను,. 

విద్యా---శ_క్రివంచనములేకుండ వారెల్లరు నీపక్షమునం దుండు 
నస్తే చేయుటకు నేనెల్లవిధముల((బయత్నించెదను, 
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రామ-ఇ(క జెప్పవలసిన దేదియును లేదు. సరళ యున్నది 

అమాయకురాలు _ ఏమియు నెటు(గదునీ బిడ్డ ఇంక జెప్పవలసిన 

దేమున్నది ? 

ఫిద్యా-_కుమారా : ఆది నా విధాయకక్ళత్యముకాదా. ఆవిషయమె 

యింతగ జెప్పవలయునా ? నీవు నిశ్చింతుడవై యుండుము. 

రామ-.___ అట్లయిన చో. బోమెదను. 

విదా ఇక నాలసింసరాదుం 

రామ---లేదు-_ఆలస్యములేదు, ఒకసారి సరళతోమాటాడి _. 

ఏద్యా---గుజ్రము సిదముగనేయున్నది. 
అ ధ 

రామ-_సరే మిగుల జాగరూకతతో ( గర్హవ్యకార్యముల 

నిర్వహింపుము. ఇ(క నిచ్చట నాలస్యమువలము, 

వుుప్పదియవ ప్రకరణవుం 

సరళ హృదయావస్థ వర్షనాతీత మైయుండెను. 
ఆమె కన్నులనుండి య కుధారలు (పవహించు 

చుండెను. హృదయము (బద్దలు చేసికొని యామె (పాణములు వెడలిపో( 

జూచుచున్నట్టుండెను. కాని (పాణళ్వరునీ యాసన్నవిపతృమయమున. 

దానును గళవళపడుచుండుట యళుభసూచకమగా నామెకు. దోచెను. 

అప్పుడు (పాణనాధునికొట కామె తన హృదయమునలేని బఅమును 
దెచ్చుకొనియెను.- స్వామికొజ కామె తన (పాణములనై న నర్చింప. 

గలదు-.ఆమె కన్నీటిని దుడుచుకొని నాధునింజూచి “నాధా! ఇక 

నాలస్యము చేయనలదు ఇప్పుడే యీ పంచమహాపాతక పట్టణమును 

వదలిపొండు |" 

సరళ మాటలకు రామరాయలు విస్మితుడయ్యెను_ఆమె యంత టి 

ధైర్యముతో నెలవిచ్చునని యాత (డనుకొనలేదు-_ఆమె యేడ్చుచు 
వలదని యడ్డగించినచో నాత( దేపనియును చేయ(జాలడు. ఆమె 
దుఃఖమును జూచినచో నాతని గుండెలు పగిలిపోవును, అట్టిస్టితిలో 
నామెను ఫిడిచిపోవుట యాతని కళక్యమైయుండును. ఇప్పుడ స్తేమియు 
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నభ్యంతరము కల్పింపక సరళయే యాతని. [బయాణము చేయుటంజూవి 
రామరాయలు విస్మితుడయ్యెను. 

రామ పేయసీ ః నేను శీ ఘముగనే వచ్చెదను, నీవఛై ర్య 

పడకుము మన కష్టములన్నియు ద్వరలోనే తీరగలవు. 

సర___నాధా ! నాకధై ర్యములేదు. 

రామజ= న్ సావధానవై యుండుము, నీత ౧(డి నిన్నెలవిధముల 

గాపాడుచుండును. ఈ సమ స్త రాజ్యమునందును మన కొాతనికంటె 

నాత్మబంధువు లెవ్వరున్నారు? 

సర-___ఇ 65 నాలస్యము చేయవలదు. అదియేమి? యేదియో 

చప్పుడగుచున్నది ? 

రామ--ఏమియునులేదు. భయముచే నీవట్లు భావించుచున్నావు, 
ఇ(క నేను పోయివత్తునా ? 

సరళ యెంతో కష్టముతో నింతవఅకును దుఃఖము నాపుకొని 

యుండెను. ఇంక నట్లు సహింపజాలకపోయెను. ఆమె కన్నీ టివి మ్య్మాత 

మాపుకొన్నది, కాని నోటమాటవచ్చినదికాదు. కుమారరాయలంతయును 
(గహించెను. ఇ(క నాలస్యముచేయుట మంచిది కొదవి యాలోచించి 
యాత డాదరపూర్వుకముగ నామెను గొగలించుకొని బహిర్గ్షతుండయ్యెను. 

ఆతడు ద్వారమువరకును బోయెను అంతలో సరళ యున్మాదినివలె( 
జటాలునటోయి యాతని హస్తమును బట్టుకొని ప (పాణేళశ్వరా | ఒక్క 

మాట._నేనెజుగుదును-ఇ(క నేను మిమ్ము( జూడజాలను-నేనెప్పటికివి 
మహారాజ్ఞినిగూడ ( గాజాలను యామ హారాజ్జి కొందగినయామె యిచ్చటికి 

వచ్చియున్నది.__.ఆమెకే నేను యుంగరము నిచ్చితిని.__ అందుకొణకు 
నా కంతగ విచారములేదు. కొని.-_కాని_కొని_నాధా !-” ఆనియెను, 

రామరాయని నయనము ల(శుజల పూరికములయ్యెను-_ ఆతని 

కంఠము రుద్దమైపోవంజొచ్చెను---ఆత 6 డతికష్టముతో “ పియతమా | 

సరళా । చెప్పుము : చెప్పుము ! నీకేమి చెప్పవలయునని యున్నదో 

చెప్పుము నా రాజ్యము, నా సింహాసనము, నా గౌరవము, నా ప్రాణము 

కూడ నాకు నీకంటెను _బియమైనవికావు ” అనియెను. 
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అప్పుడు సరళ రుద్దకంఠముతో గంపితస్వరముతో “ (పాణేశ్వరా 

సీవెవ్వరిని మహారాజ్ఞిగా జేసినను నాకు. గష్బములేదు-కాని-నా బిడ్డ--” 
అనియెను, 

రామ-___[పాణేళ్వరీ 1! నీకేమని చెప్పుదును ? నీగర్భమున( 

గుమారు(డే కానిమ్ము---కుమా ర్రెయే కొనిమ్ము---ఈ విడు. టోలురాజ్య 
సింహాసనము నధిష్టించితీరును. పరమేశ్వరుని సన్నిధిని---ఆసన్న 
మృత్యు దేవతాసమ్ముఖమున---నేనీ శపధముం జేయుచున్నాను- 
శతసహ్మస వివాహములై నను నాకు నీవే మహారాజ్డివి. 

సర-__త్వరపడుడు ! త్వరపడుడు : నలు వంకల. గలకలధ్వనులు 

వినవచ్చుచున్నవి, తెల్లవాఅ వచ్చుచున్నది. 

రామ-___ తెలవాణలుటకు ముందుగనే నేను వెడలిపోవలయును. 
నేను (పతిదినము నీషేమమును దెలిసికొనుచుండెదను. 

అని చెప్పి రామరాయ లొకసారి సరళను ముద్దు పెట్టుకొని 

సత్వరముగ నచ్చటినుండి వెడలిపోయెను. ద్వారమునొద్ద సిద్ధముగనున్న 

యశ్వము నధిరోహించి రామరాయ లు త్తరాభిముఖు(దై బయలుదేజి 

పోయెను, 

సరళ మూర్చికయై నిలిచినచోటనే పడిపోయెను. సఖులువచ్చి 
యామె కుపచారములు గావించిరి గాని యామెకు( దెలివి కలుగలేదు. 

ఆందలు నామెను బరి వేష్టించి దుఃఖింప నారంభించిరి. ఆమె యేమగునో 

యని యందటును భయపడుచుండిరి. సఖులకందజకు నామెయనిన( 

(బాణము, ఇ(క వారెట్లు సహింప6గలరు | 

ముప్పదియొకటన [పకరణము 
యువరాజు శయనమందిర ద్వారమున. 
గావలియున్న ద్వారపాలకుల కొరాతి గడచుట 

లేదు. అంతటి. భయంకరరాాతిని వారెన్నడును జూచియుండలేదు. 
అంతట నంధకొరబంధురముగ నుండెను. ఏమియు నగపడుటలేదు. 
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ఆ యంధకారము ఘనీభూతమై పిశాచరూపమును ధరించియుండెను, 

(పపంచమంతయు నంతర్తితమై పోయినప్పుడుకూడ నంతటి నిశ్శబ్దభావ 

ముండదని వారు భావించుకొనుచుండిరి. ఆ విశ్శబ్రసమయమున 

నలువంకలనుండియు బిశాచములు కరతాళధ్వనులు చేయుచు నరకంకాళ 

(గాసార్హమై వచ్చుచున్నట్లుగ వారికి బోధయయ్యెను-- నడుమనడుమ 
(గుడ్లగూబలు కూయుచుండెను; నక్క-లు వికృతముగ నజఅచుచుండను. 

యెల్లయెడల భయంకరముగ నుండెను. అంతట నేదియో యొక 

భయంకరచ్చాయ యావరించుకొనియెను. ద్వారపాలకులు మాటాడుటకు 

గూడ భయపడు చుండిరి ఊపిరి విడుచుటకుగూడ వారికి భయముగ 

నుండెను---అప్పు డాయిరువురును శిలావి గహములవలె నిలువ(బడి 

యుండిరి. వ్యాకులనయనములతో నొకరినొకరు చూచుకొనుచుండిరి 

ఇరువురును మాటిమాటికి దూరుపుదిక్కునకు( జూచుచుండిరి. ఎంతకును 

దెల్లవాబుటలేదు. 

అప్పుడొక భయంకర పిశాచమూరి తమవంకనే వచ్చుచున్నట్లు 

వారికి. దోచెను. ఆంధకొరములో నారూపము బాగుగ నగపడుటలేదు. 

కొవి యాయంధకారములో నాపిశాచనయనములు నక్షతములవలె 

మెజయుచుండెను. ఆ పిశాచవిశ్వాసోచ్చ్వాసములనుండి యగ్నిస్ఫు 

లింగములు వెలువడుచుండెను; పదశబ్దములచే రాజ పాసాదమంతయు( 

(బకంసితమైపోవుచుండెను, వారావంక( జూడజాలకపోయిరి. వారు 

రా_తియంతయు ననేక భయంకరదృశ్యములం గాంచుచునే ౦మిండిరి; 

కాని యవియన్నియు ఛాయామా తములు---ఇప్పుడు వారా భయానక 

మూర్తిం గాంచి (ప్రాణభయముచే నూర్హ్వశ్వాసములు విడుచుచు 
నటనుండి పలాయితులై పోయిరి. | 

అది పికొచముకాదు....-మురళ !-_పి కొచముకంచదిను భయంకర 

స్వరూపిణియగు మురళ __ రామరాయని రక్తమును (బవహింస( 

జేయుటకై మురళ యున్మత్తయై యాతని శయనమందిరమునొద్దకు 
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వచ్చుచుండెను. ఒకసారి నరళోణితము౦ జవిజూదిన (క్రూరజంతువు 

మరల నట్టిర క్రముకొజ కెట్టున్మ త్తమై తిరుగుచుండునో మురళకూడ నే 
తిరుగుచుండెను అప్పుడు మురళకు హితాహితజ్ఞానములేదు---మురళ 

యా (డుసింగమువలె నుటుకలు వె చుకొని వచ్చుచుండెను, 

ద్వారపాలకులు పలాయితులై పోయిరి ఇ(క నచ్చట నెవ్వరును 

లేరు. అప్పుడు మురళ ద్వారము -పె( గరాఘాతము చేసిచూచెను; తలుపులు 

లోపలగొశ్లైెము వేయ(బడియుండెను. రామరాయలు నిదురించినప్పుడు 

లోపలగొశైము వె చుకొవియుండెను, ఆ గదిలోఇబవేశించుట కింకొక 

ద్వారముమాతమున్నది---ఆ ద్వారమార్గమున (బ వేశింపవలసివచ్చినచో 

మహారాజు శయనించిన గదిమభ్యమునుండి పోవలసియుండును, 

రక్రసిక్త శయ్యాభీకరంబగు మహారాజు శయనగృహమున( 

(బవేశించుటకు మురళహృదయముకూడ( గంపించిపోపుచుండెను. అప్పు 

డామెకూడ నొక నిమిషమువజకు నంతటను భయంకరదృుశ్యములం 

గాంచెను. కాని యామె హృదయము వ్యజముకంటెను గఠినతర౦బగు 

వస్తువుచే విర్మింపంబడినది !-అప్పుడు మురళ తన యధై ర్యముంగూర్చి 

నవ్వుకొనుచు రాక్షసివలె నాయింట( (బ వేశించెను. కాని ఆమె 

యా పర్యంకమువై పు చూచుటకు సాహసింపజాలకపోయెను. ఆమె యతి 

వేగముగ నాయింటి(పక్కనేయున్న రామరాయల శయనమందిర 

ద్వారమును నిశ్శబ్ణముగ దెజచి యా లోపల! (బ వేశించెను. 

కాని పక్షి యెగిరిపోయినది. ఆగృహమున యువరాజు బేకుండుటచే 

నొక్కసారిగ మురళ హృదయము విఘూర్ణమానమైపోయెను. ఆమె 

కన్నులు చీకటులు (గమ్మెను---అప్పటి యామె భయంకర వికృత 

వదనమును గాంచినచో నెంతవారలకై నను హృదయము చెదరిపోక 
మానదు. ఆప్పుడు మురళ సంపూర్ణముగ నున్మాదినియైపోయెను_ 

అధికసురాపానముచేసిన ట్రవశయైపోయెను. కాని శీఘముగనే యామె 
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తెలివి దెచ్చుకొని “ ఏమికొవలయునో యట్లయినది. రామరాయ లీనంగతి 
నెట్లో తెలిసికొని పాణటిపోయినా(డు. నిజముగ నాతడు భయముచే రాజ 
ధావినిగూడ విడిచిపో(గలడు_ ఆతడు బాలకునికంచి నధము(డు..._ 

ఆతడు నిజముగ నీనగరమును విడిచిపోవును_ఇప్పుగునాయా సముగ 
నీ హత్యాపరాధమంతయు నాతనితలపై మోపవచ్చును. ఇదియే మంచి 
మార్గము. ఈతని శయ్య'పెగూడ ర_దిహ్నములంగావించి యీ 
కృపాణము విచ్చట నుంచెదను. తెల్లవాణినపిమ్మట నందఆఅకు నాతని 

మీదనే యనుమానము కలుగును. అందు వలన నా కార్యము కొనసాగును-- 

అందువలననే నేను మహారాజ్జీ మణిని గా(గలుగుదును ” అని భావించుకొవి 
మురళ మరల మహారాజ శయనగ్భృహమున (బవేశించెను. మహారాజు 
మృత దేహమునుండి రక్తము (పవహించుచుండెను. దుగ్గఫేన విభంబగు 
పర్యంకమంతయు లోహిత ర_క్తరంజిత మెపోయెను,. ఆదృశ్యముం 

గాంచినచో. బాషాణహృదయముకూడ( గరగిపోవును--కాని మురళ 
హృదయము రాక్షసహృదయము. మెల్ల మెల్లగ నామెయా శయ్యయొద్దకు 

వచ్చి తనపై టచెజ( గార క్రమునం దడిపి యచ్చటనుండి యువరాజ 

శయనమందిరమువజకు నార క్రమును జిమ్ముకొనుచు( బోయెను 

రామరాయల శయ్యపై గూడ న్తే రక్తమును జిమ్మి మెల్ల మెల్లగ 
నటనుండి వెడలిపోయెను. 

ముప్పదిరెండవ |[పకరణము 
వ౦ంం౦ంరళ తన శయనమందిరమునకు వచ్చి 
చూచునప్ప టికి విజయరాయలు తనదేతులను 

గడుగుకొనుచుండెను. ఏన్ని సారలో( గడుగుకొనియెను-- ఎంతజలమునో 
యుపయోగించెను---గంట నేపటినుండి యాత(డస్తే చేయుచుండెను. 

కాని యారక్తచిహ్నములు పోయినవికావు. ఆకస్మికముగ మురళ 
యచ్చటకు వచ్చుటంగాంచి యాతడు పిశాచమేమో యని యదరిపడి 
గుభాలునలేచి నిలువ(ణడిపోయెను. అప్పుడు మురళ వికటహాసము 
చేయుచు “ ఇట్టి సాహసముతోడనా మీరిన్ని యుద్ధములం జయించినది? ” 
జఅనియెను, 
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విజయరాయ లామాటలను వినిపించుకొనకయే “ మురళా! 

దుస్తులను వదలివేయుము ! చేతులను శుభముగ గడిగికొనుము | నేను 
చిన్ను6 జూడజాలకున్నాను "* అనియెను. 

ముర._నేనట్లు చేయ(జాలను-_ భయమైనచో( గన్నుల మూసి 

కొనుము 1 

విజ---చూచినకొలంది నాకు మతిపోవుచున్నది. 

ముర___మీహ్మదయమున సాహసము కలదని నేనెజబుంగుదును- 
ఏమైననేమి ? నేనిప్పుడే చేతుల గరడిగికొనియెదను. అప్పుడె నను 

మీరు బాగుగ జూడ[గలరుగద ! భయములేదుగద | 

విజ---మురళా : బాగుగ బరిశీలింపుము: నాచేతులయందు 

రక్రచిహ్నాము లేవియు లేవుగద ? 
ముర-__ఏవియు లేవు. 

విజ__ఇదిగో ! ఇంకను స్పష్టముగ నగపడుచునే యున్నవి. 
ఎంతయోనేపు కడిగితిని, వదలలేదు. బాగుగ దీసము తెచ్చిచూడుము : 

ముర-_చాలు(జాలు ? నాకు గోపము వచ్చుచున్నది. పోయి 

శయనింపుడు ! ని_దపట్టినచో నన్నియు( జక్కబడును. 

ఇట్లుచెప్పి మురళ చేతుల. గడుగుకొన(బోయెను, చేతులను 
బాగుగ6 గడుకొని (కొత్తదుస్తులను ధరియించెను; పిమ్మట ర_క్రరంజీ 

తంబులగు దుస్తులను గాల్చివై చెను. అకస్మికముగ నాయింటిలో నగ్ని 

జ్వాలలు (పజ్వరిల్లటం జూచి విజయరాయ లదరిపడి గుభాలునలేచి 

విలువబడియెను. అప్పుడు మురళ నవ్వుచు “ తెలిసిలోయినది.. 

మీధై ర్యము-చీమచిటుకుమన్న ౦తనే మూర్భలో ముని (గిపోవునట్ట గపడు 

చున్నది ! మీరు యుద్ధముల నెట్లు చేసితిరి ? ” అనియెను, 

విజయరాయ లేమియును మాటాడలేదు. అప్పుడు మురళ 
యాతవి పార్యమునకువచ్చి కూరుచుండెను. విజయరాయ లింకను 

భయముచే దొలగుచుండుటం గాంచి మురళ కోపముచే ముకుపుటము: 
లదరుచుండ “చూడు(డు ! మూర్భమునుంగవలదు_" ఆని యతి 

గంభీరభావముతో “ మీయవస్థం జూడగా మీకు మతిపోవుచున్నట్లు. 
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బోధయగుచున్నది---మీమూలమున నాకుంగూడ మతిపోవుచున్నది. 

ఇన్నాళ్ళు గడచిపోయినది ఇ(క మీరు మహారాజులగుట యెప్పుడు ?” 
అనియెను, 

విజయరాయలు మాటాడలేదు. మాటాడుట కాతనికి శ కికూడ 

లేకుండ(బోయెను. అప్పుడు మురళ “ మహారా జిప్పుడు లేండు. 
యువరాజు పలాయితు(డై పోయినాడు. అంతటి ధీరు(డు నిశృయముగ 

నీర్మాతియే ఈనగరమునుగూడ విడిచిపోయియుండును. ఇ(క నావిషయ 
మున మీరు నిశ్చింతులై యుండవచ్చును. నేనా కృపాణమును నాతని 

పర్యంకము పె నుంచి వచ్చితిని, ఆతని యింటను దిర్యంకమునను గూడ 

ర_క్రమునుజిమ్మి వచ్చితిని, ఆత(డే మహారాజును జంపి పలాయితు(డై 
ఫోయెనని తెల్ల వాజకుండగనే (పకొటింపవలయును, అందు నే 

విశ్వసింతురు. అందువలననే రేపటి యదయమునుండియు నిరాటంకముగా 
మీరు మహారాజు లగుదురునాధా ! అప్పుడు నేను మహారాజ్ఞి 

నగుదును ” అనియెను, 

ఏజ---మురళా : నీవా కృపాణమును రామరాయల శయ్యపై 

నుంచి వచ్చితినని చెప్పితివే: ఆకత్తి యిదిగో :--- 

మురళ కోపముతో “ కత్తియెక్కడ ? మీరు కాపురుషువికంటె 
నధములై పోవుచున్నా రేమి ? మీచేష్టలం జూచిన నాకును సిగ్గగుచున్నది ” 
అనియెను. 

ఏజ.-_--క త్రికాదా ? నాపిడికిట( గ_్తిలేదా? మురళా ! నాచేతుల 

ర_క్రమింకను బోలేదు---ఇదిగో ! ర_క్రములేదా ?--ర_క్తచిహ్నములు ! 
జలముల దెమ్ము ! ఇంకను జేతుల( బరిళు భపణుపవలయును. 

ముర... మీరు, మీరు సకలకార్యములను ధ్వంసము చేయుదురు, 

ఆందజ యెదుటగూడ నిస్తే (పవర్తించినచో సమస్తవృ త్తాంతమును 
బయలుపడిపోవును---అప్పు డేమగును ? అప్పుడి(క నేమిచేయ(గలము ? 

(పధానోద్యోగులును, రాజబంధువులును, సరదారులు నేకమై మీ శిర శ్చేదము 
గావింపకుండ నూరక విడిచెదరా ? 
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విజయగాయలు మౌనియె యించుకనే పాలోచించుకొని పిమ్మట 

“మురళా!: ఆ యున్మాదిని మరణించినదికాదా ? "” అనియెను. 

మురళ యా యున్మాదిని మాట మరచియేపోయెను. ఉన్మాదిని 
యింకను జీవించియున్నదని చెప్పినచో నాతడు మజియును భయ 

(భాంతుడై పోవునని భావించి (పకాశముగా “ ఉన్మాదిని యిక లేదు. 

ఆమె మరణించినది ” అనియెను. విజయరాయ లుత్సాహముతో లేచి 

నిలువబడి “ఇక భయములేదు. ఉదయమున నాసామర్థ్యమంతయు( 
జూదెదపుగాక : నేనిక మునుపటి విజయరాయలునుగాను. ఇప్పటి 

నుండియు నేను మహారాజును ” అనియెను. 

ముర-_నాథా ! నిన్ను నేనెణు(గుదును. నీవే యీ నిడుబోలు 

మహారాజ్యమునకు మహారాజుగా నుండుటకు దగినవా(డవు, 

అప్పు డిరువురును నిర్విచారముగ శయనించిరి. కాని నిదించుట 

లేదు. మహారాజును మహారాజ్ఞియు నై నతరువాత దా మేమేమి చేయ 

వలయునో యాలోచించుకొనుచుండిరి. 

మనుష్యుడే రాకసుండు---భగవంతుడు స్వయముగ రాక్షసులను 
సృష్టించుటలేదు-పవ ర్రనములే మానవుల దానవుల(గా మార్చివై చు 
చున్నవి: 

ణది (పథధమఖండము. 
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ద్వితీయ ఖండవు 

వెందటి |పకరణము 
'రౌజధాని నిన్నటిదినమున నెంతటి వపరమానందో 
విలాసములో మునిగి తేలుచుండెనో నే(టి 

యుదయమునం దంతటి దుఃఖపూరితమై యుండెను. (పజల వదనముల 
యందు హిసచిహ్నమైనలేదు  మాటలేదు --- నగరమ౦ దంతటను 
విషాదచ్చాయ యావరించుకొని యుండెను. రాజోద్యోగులు ళోకసంత_ప్త 
హృదయములతో( దదత్తరమున నిటునటు దిరుగుచుండిరి, అంగడు 
లన్నియు మూసివేయంబడియెను. నైనికులు దుగ్గమున( దక్కడక్కడ 
గుంపులు గుంపులుగజేరి యేమియో మాటాడుకొనుచుండిరి. (పజలందరును 
భయవిస్మయా(కాంత హృదయులై యుండిరి. 

తెల్లవాఅకుండగనే నగరమందలి (పతిగృహమునందును మహో 

రాజు మరణవార్త తెలిసిపోయెను. యువరాజు నగరమువిడిచి పలాయి 
తు(డై పోయినసంగతియు నందరకును దెలిసిపోయెను--- ఈ దారుణ 

కృత్యమును గావించినవా రెవ్వరో యవ్వరికిని బోధపడుటలేదు. విజయ 
రాయని _పజలందఆును (బేమించుచుండిరి--ఆతని సద్దుణముల కెల్లరును 
ముగ్గులెయుండిరి. ఆతనివలన నిట్టి కార్యము జరుగునని యెవ్వరు 

తలంతురు ! ఇట్టి యనుమాన మెవ్వరిహృదయమునందును గలుగుటలేదు. 
యువరాజు పలాయితు(డై పోవుట యేమి? అందువలననే విజయరాయలు 
నిర్లోషి యని టోధపడుచుండెను. కొలందిదినముల (క్రిందటనే యాత (డు 
సభా మధ్యమున రామరాయలను భావిమహారాజని సంభాషించియుండెను. 

ఇంతేకాక మహారాజు మరణించినచో యువరాజే మహారాజు కాగలడు. 

కొని యిప్పుడాత( డెవ్వరికొణకు భయపడి పాటీపోయెను ? నగర పజ 
లావిషయముం గూర్చి యేమియు నిశ్చయింప(జాలక యచ్చటచ్చట 
గుంపులుగూడి యీ సంగతిగూర్చియే చెప్పుకొనుచుండిరి. 
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(పాతఃకాలమునుండియు నశ్వారోహకులగు రాజోద్యోగులు 

నగరమంతటను దిరుగుచుండిరి. కొందబు విజయరాయని (పాసాదము 

నుండి దుర్గమువకు దోవుచుండిరి. కొందటు రాజబంధువుల యిండ్హకు( 

బరుగులెత్తుచుండిరి. మహారాజు మరణానంతరమున యువరాజు కన(బడ 

కుండుటచే రాజ్యవ్యవస్థ యెట్లు గావింపవలయునో యాలోచించుటక్రై 
విజయరాయలు సభగావించుట కేర్పాటుచేసి యందజ నాహ్వానించు 

చుండెను. రెండురోజులై న పీమ్మట దేశమునందలి మాన్యులగువా 

రందణును సభకు వచ్చియుండిరి. సభారంగము పట్టజాలకుండెను. 

నగరమునందలి (పజలలో జాలముంది యచ్చటకు వచ్చియుండిరి. సభకు 

నెదుటనున్న విశాల్యపదేశమున పదివేలమంది నైనికులు వరుసలుతీరి 
సాయుధులై సీలిచియుండిరి. అందరును విషాదభయవిహ్వలులై యుండిరి. 

ఆకస్మికముగ వెలుపల జయజయ ధ్వనులు బయలుదేటెను, 

కొలువుహటమునకు రాజదిరుదాంకితుండగు విజయరాయలు వచ్చు 

చుండెనని యందజకును దెలియవచ్చెను. విజయరాయ లంగరకక 

పరివేష్టితు(డై యు _త్తమాశ్వము నధిష్టించి రాజ పాసాదమునకు వచ్చు 

చుండెను. ఆతని వదనముండలమున విషాదరేఖ యావరించియుండెను. 

ఒక్క-రా(తిలో( బదియేండ్లవయను చెల్లిపోయినవానివలె నాత( డగపడు 
చుండెను. (పజలారని మొగమువంక (జూచి పితృమరణ దుఃఖముచే 

సహజముగనే యాత. డట్లయిపోయెనని భావించుకొనుచుండిరి. విజయ 

రాయలు మొట్టమొదట నేనాసమీపముసకువచ్చి నిలువ(బడియెను. 

పిమ్మట సేనానాయకులతో సమాదరపూర్వకముగ సంభాషించెను. 

తరువాత నశ్వారోహియై నె నికపం కులనన్ని టిని దర్శించి వారలతో 

మధురసంధభాషణముం గావించెను. అంతటి వినయభావమును, నంతటి 

సద్భావమును నైనికు లెన్న (డును జూచియుండలేదు నై నికులందరును 

విజయరాయని నెప్పుడును (బేమించుచుండిరి. కొని యిప్పటి విజయ 

రాయని చేష్టలవలన వారందబును ముగ్గుల మాటిమాటికి జయజయ 

ధ్వనులను జేయసాగిరి. 
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అప్పుడు విజయరాయలు గుజ్బమునుండీ దిగి సభామందిరమున'( 

(దివేశించెను. కాని యచ్చటి సభ్యులెవ్వరును నైనికులవలె నాతని 
యెడల సమాదరభావముం జూపుటలేదు. కొందటు కొంద తాతనిం 

గూర్చి జయధ్వనులం జేయుటకు( జాల (బయాసపడిరి. ఎల్లరు నేక 
[గీవముగ నంగీకరింపకుండుటచే గొందజు జయధ్వను లర్థోక్తులతో నే 

యా (గిపోయెను. విజయరాయ లాసంగతి (గహించెను. ఆతని వదన 
మునం దప్పుడు విలక్షణచ్చాయ యావరించుకొనియెను. కొని యాత. 

డంతలోనే తన హృదయభావమును హృదయమునందే విలీనముచేసి 

మెల్ల మెల్లగ సింహాసనపార్శ్వ మునకు వచ్చి నిలువ(బడియెను-అప్పుడాత ( 

డేమి చెప్పునో వినవలయునవి సభాసదులందలును వ్యగులై యుండిరి. 
మొట్టమొదట గలకలధ్వని నలుదెసలను బయలుదేజెను. కొని విజయ 
రాయ లేమియో మాటాడుట కుద్యు క్తు(డై యుండుటచే నంతలో 

సభారంగ మంతయు నొక్కసారిగ నిశ్శబమైపోయెను. 

రెండవ పకరణము 

అప్పుడు విజయరాయలు సభవంక( జూచి 

“సభాసదులారా! మీకొక భయంకర సమా 

చారముం దిలుపుటకి మిమ్ముల నిటకు రప్పించితిని భగవంతుడు 

నాకిట్టికష్టముం గల్చించునని నేననుకొనలేదు ” ఆనునప్పటికి విజయ 

రాయని కంఠము శోకరద్దమైపోయెను. ఆతనికన్ను ల్మశుధారాపూరితము 
లయ్యెను. అది యంతయుం గాంచి సభ్యులుకూడ గన్నీటి నా(పుకొన। 

జాలకపోయిరి. గద్దదస్వరముతో విజయరాయలు మరల. జెప్పదొడ గెను. 
“మీ మహారాజి(క లే(డు...ఘాతుకుల చేతులలో నాతడు మరణించి 
నాడు _ అనంద మహోత్సవదినముననే నిడుగటోలురాజ్యమునకు 

నాశనము ఘటిల్లినది---ఎమవి చెప్పుదును ? హృదయము (బద్దలై 

పోవుచున్నది. ఇంతటి విపరీతము జరుగుటకు ముందుగనే నేనేల 
మరణింపనై తివి ? ఇతరు లెవ్వరైన మహారాజును హత్యచేసినచో 
నేనట్టివారి శిరశ్చేదముం గావించియుందును. కాని” విజయరాయ 
లిక మాటాడలేదు-మొగముసె వస్త్రమును గప్పుకొని యేడువసా గెను. 
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సభ్యులుకూడ దుఃఖించిరి, అప్పుడు విజయరాయలు మరల “రామ 

రాయలు చాల మంచివాడని మనమందరము నెటుంగుదుము. ఆతండిట్టి 

తలంపుతో నున్నా(డని నేను స్వప్నమునందై నం దలంచియుండలేదు --- 
ఆత(డే మహారాజగును. కొవి యాతడు కొలవిలంబమును సహింపలేక 

పోయినాడు. ఈ హత్య గావించినవారెవ్వరో సభాసదు లందటును జూచి 
తెలిసికొనుట కై నేను నా భవనమందిరద్వారముల నన్నిటిని దెజచి 

యుంచితిని...రండు ! అందరును దిలకింపుడు..-పామరు(డగు రామ 

రాయలు వృద్దమహారాజు నెట్లు చంపినదియు, నెట్లు భయముచే 
నగరమును విడిచిపోయినదియు( దెలిసికొందురుగాక :" అనియెను, 

ఆమాట లాలకించి సభ్యులందణును భయవిస్మితులై స్తంభితులై. 

పోయిరి. ఎవ్వరు నేమియు మాటాడలేదు. ఆప్పుడు విజయరాయలు 
“ మహారాజు కశేబర మింకను నశ్తేయున్నది. ఆయింటనుండి రామ 
రాయల యింటివజకు నెట్లు రక్తము చిందియున్నదో చూచెదరుగాక | 

ఇంతేకాదు-ద్యారపాలకులను బంధించి రామరాయలు మా తండీనీ 

జంపినసంగతికూడ వారివలన. దెలిసికొందురుగాక-. ఇప్పుడు మీయభి 
(పాయ మేమియో చెప్పుడు ! నేను మీ కందణకును జిరకాల సేవకు(డను-- 
మీయిష్టమును నెఅవేర్పగలిగినచో నేను చరితార్జుండ నగుదును ” 
అనియెను. 

కొన్నీ నిమిషములవజకు నెవ్వరు నేమియు మాటాడలేదు. 

అప్పుడు సభలోనుండి మం(తికుమారు(డగు విద్యాధరు(డు లేచినిలువ( 

బడియెను. ఆతం డేమిచెప్పునో వినవలయునని యందరును నిరీకీంచు 
చుండిరి. అప్పుడు విద్యాధరు(డు “* సభాసదులారా ! ఇట్టి ధర్మసంశయ 

సందర్భమున నిదమిద్ధమని నిర్ణయింపగల (పధానమంతి యగు 

మా తండి రోగశయ్యయందున్నాడు--అఆతనికి. (బతివిధిగ నేనొకటి 
రెండు మాటలను జెస్పవలసియుండెను. ఇంతేకాక యువరాజిట లేని 
సమయమున నాతనింగూర్చి కూడ నొకటిరెండు మాటలు చెప్పుట 

యా వళ్యకము---నేనాతనికి బంధువు(డనని యందజకును దెలిసిన 

విషయమే. ఆశని జీవితములో నాత(డెన్న (డు నిట్టి దుష్కార్యమును 
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జేసియుండలేదు. ఈ దారుణవ్యాపార మాతనిమూలమున జరిగియుండ 
లేదు... ఈ మహారాజ మరణవృ తాంతమును నేనే యాతవికి మొదట 
ని వేదించితిని. ఆప్పుడొత( డతికష్టముతో నాదురాత్ములు తన్ను (గూడ 
జంపెదరేమో యను భయముచే నగరమును బరిత్యజింపవలసినవా( 
డయ్యెను. ఇంతియ కాని యాత(డీధారుణ కృత్యముంగూర్చి యెంత 
మా(తము నెటుంగడు ” అనిచెప్పి యూరకుండెను. 

అప్పుడు సభ్యులలో ( గొందజు “ ఈసంగతి మొట్టమొదట సీ కెట్లు 

తెలిసినది ? నీవెట్లు యువరాజుతో( జెప్పితివి ? అప్పుడాత( డెట్టి 

యవస్థలో నెచ్చటనున్నా (డు ? ” అని (పళ్నించిరి. కాని విద్యాధరు(డు 

కమల కపాయమువచ్చునను నుద్దేశముతో “ నేనిప్పుడీ (వశ్నల 
కన్ని టికిని [బత్యు త్తరము చెప్ప(జాలను. కాని యాత డీహత్య 
చేయలేదని మా(తము ఘంటాపథముగ. జెప్పగలను. విశేషించి యిప్పు 

డాత (డు మహారాజై నాండు---రాజశానన ఏషయంబున నాతడు తగిన 

యేర్చ్పాటులనుగూడ? గావించి బోయినోడు_ఆతడు పోవునప్పుడు (పధాన 

మంతి యస్వస్టు(డై యుండుటచే నన్ను (బధానమంతిగను సర్వా 

ధ్యమనిగను నియమించియున్నాడు " అనియెను. ఆమాటల నాలకించి 

యందటును బరిహాసింప నారంధించిరి. ఆందువలన విద్యాధరునిపె 

నందజకు నయిష్టము కలిగను, అప్పుడు సభామధ్యమున( గోలాహలము 
పుకైను. ఒకరితో నొకరు మాటాడుకొనం డొచ్చిరి, స్పష్ట్రముగ 
నేమాటలను విసవచ్చుటలేదు. 

అనంతరము సభ్యులుపోయి రాజభవనమును డిలకించిరి. 

ద్వారపాలకులవలన నెల్లసంగతులను దెలిసికొనిరి, తుదకు యువరాజే 

దోషియని నిర్ధారణచేసిరి, అప్పుడు రాజబంధువులలో వృద్ధుండగు 

సదాశివరాయలు "సభ్యులనుద్రేశించి “ యువరాజు దోషియై పలాయితు డై 

పోయినాండు--మహారాజ సింహాసన మిప్పుడు శూన్యమై యుండ 
గూడదు---ఇప్పుడు మహారాజ కుమారుడగు విజయరాయలే మహారా 
జగు(గాక :” అనియెను. సభ్యులందజును జయజయ ధ్వనులను 

జేయసాగిరి, 
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ఆ సమయమున విద్యాధరు(డు మరలలేచి మృదులస్వరముతో 

“* సభాసదులారా ; యువరాజు సింహాసనమును వీడిపోయినా(డని మారు 

చెప్పవచ్చును-_సత్యము బయలుపడువణకు.---ఆతడు దోషి యనియే 

మీరు పరిగణింపవచ్చునుకొని యాతడు లేనప్పు డాతనీ దేవియగు-- 

ఆతనికి. బట్టమహిషియగు సరళ గర్భమునం జనించు శిళువున కీ రాజ్య 
సింహాసనము జెందవలసి యుండును-తండిచేసిన దోష మాతని 

సంతానమునకు వర్తింపదు._.[_పసవించువఅణకు సరళయే మహారాజ్ఞిగా 

నుండుట న్యాయము ” అనియెను, 

ఆతని మాటలను బాటించువా రెవ్వరును లేరై రి. సభ్యులలో. 

గోలాహలధ్వనులు బయలుదేరెను. విజయరాయ లెవ్వరి యనుమతిని 

నిరీకింపక తనకు(దానే సింహాసనము నధిష్టించెను. (పజలందరును జయ 
జయ ధ్యనులం గావించిరి, వెలుపల నెనికులు కూడ జయధ్యనులం 

జేయసాగిరి. అప్పుడు విజయరాయలు సభ్యుల సంబోధించి “మహారాజ 

మరణళోక సూచకముగ నగరమునం దొక నెలవజకు నుత్సవముల 
నాపి వేయవలయును--అనంతరను పట్టాభిషేక మహోత్సవము జరుగ, 
గలదు, నా దుఃఖముల నన్నిటిని మజచి క ర్హవ్యకార్యములం దేమలి 

యుండక (పజల బిడ్రలంబోలె( బరిపాలింతునని శపథము చేయుచున్నాను. 

మహారాజును హాత్యగావించిన రామరాయలకు మరణ దండనము 

గావింపవలయును. ఆతని. బట్టి యొప్పగించిననారికి లకీ నిష్కములను 

బహుమానముగ నొసంగుచున్నాను. విద్యాధరుండు రాజసభలో బహి 
రంగముగ రాజ దోహమును బురికొల్పి యున్నాడు. కావున నాతనిని 

బట్టి కారాగారమునం దుంపవలయును. పిమ్మట నాతనిం గూర్చిన 

విచారణము జరు(గగలదు. ఇ(క సభ చాలింతముగాక :” అనియెను, 

జయజయ ధ్వనులతో సభ ముగినెను. రాజభటులు విద్యాధరుని 

బంధించి తీసికొనిపోయిరి. అప్పు డున్మాదినియగు శ్యామల జనసంఘ 

మును [దోసికొనుచు వచ్చి సభారంగమున (బవేశించి కరతాళములు 

వైచుచు “నేను నిడ్నుబోలురాజ్య మహారాజ్రిమణిని-నేను-నన్నె రుంగరా 
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యేమి ? ఎరు(గరా? నన్ను మజచిపోయితిరేమి ? మజచిపోయితీరేమి ? 

నన్ను మజచిపోయితిరేమి ?” అనియెను. 

ఆకస్మికముగ నామెంజూచి విజయరాయలు భయకంపితు(డ్రై 

గద్గదస్వరముతో “ పట్టుకొనుడు ! ఈ యున్మాదిని బట్టి బంధింపుడు ” 

అనియెను. 

అప్పుడు శ్యామల వికటహాసము చేయుచు “ వలదు-_వలదు.... 
వలదు-రాకసు(డా !—కూరరాక్షసు(డా :" అని కేకలు వెచుచు 

నటనుండి యదృశ్యమె సోయెను-.- విజయరాయని గుండె గుభిల్లు 

మనిపోయెను, 

వురూడతవ (పకరణము 

వంరౌ(€డు మాసములు గడిచిపోయను రామ 
రాయల సమాచార మేమియు దెలియుటలేదు. 

వీద్యాధరు( డాతని కెట్టివార్తను బంపజాలకపోయెను. పిజయరాయలు 

సింహాసనము నధిష్టించిన దినముసందే విద్యాధరు(డు కారాగారమునం 
దుంపబడియెను. సర్వదా రాజభటుల కావలియం దుండవలసివచ్చుటచే 

నాతినికి దప్పించికొని పోవుట కవకాళము కలుగుటలేదు-_-అట్టి యాళ 
యును లేదు. ఆందుచే రామరాయలటును పిద్యాధరునకును బరస్పరము 
సమాచారముల( దేలిసికొనుట ఎగాని కలనూనుటకుగాని యవకాశము 

లేకపోయెను. 

భ ర్రృవియోగముచే సరళ రేయుంబవలు కన్నీటిలో మునిగి 
తేలుచుండెను. రామరాయలు వెడలిపోపుచున్నప్పుడు తన క్షేమసమా 
చారముళం దెలుపుచుండెదనని చెప్పియున్నా(6డు---కొని మూడు 

మాసములై నను నాతండెట్టిసమాదారమును దెలిపియుండలేదు. ఆమె 

దుఃఖమను విమిషమును వర్టిల్లుచు నే యుండెను. ఇంతేకాక సరళ 

యిప్పుడు రాజధాసియందు(గూడ లేదు. ఆమె రాజధానియం దున్న చో 

(బజల కామెయం దభిమానము కలుగునను నుద్దేశముతో మురళ 

యాలోచనము ననుసరించి విజయరాయ లామెను దూరమున( గేతకీ 
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దుర్గమునం దుంచెను. అచ్చట సరళ కేవలము వకుళ మాతము సహో 

యముగ నతిదుఃఖము ననుభవించుచు నివసించి యుండెను. నిడుబ్రోలు 

రాజ్యమునకు మహారా జ్లీమణియై సుఖింపవలసిన యామె యిప్పు డచ్చట 
దీనురాలిందోలి దుఃఖములపాలళై యుండెను. అందుకొణ కొమె 

దుఃఖించుటలేదు. స్వామిపాదదర్శన మి(క లధింపదేమో యనియే 
యామె దుఃఖము. నరళ యేకాంతముగ దన స్వామికొబకు దిగ్గటిగ 

నేడ్చుచుండును. ఇట్టి దుఃఖసమయమునం దామె నందయును విడిచి 

వైచిరి. కేవలము వకుళ యొక్క-_తెమాత మామెతో( గష్టసుఖముల 

ననుభవించుచుండెను. వకుళ యామె నెన్నియోవిధముల నూరడించు 

చుండెను. కాని సరళ మాతము తేరుకొనుటలేదు. 

నిర్ణనంబగు నా కేతకీదుర్లమున సరళ యొక కుమారుని (గనియెను- 

ఎవ్వని శుభోదయసమయమున రాజ్యమంతయు నానందోత్సవములతో 
దులదూగవలసి యుండునో యాతని జనసమాచారమే మెవ్వరికిని 

దెలియకుండ బోయెను. తెలిసికొనుటకై న నెవ్వరును _బయత్నింపలేదు. 
సరళ తనచిన్న కుమారుని నొడియందుంచుకొని పరమాదరముతో బదివేల 
ముద్దులు పెట్టుకొని యేడు చుండెను... ఆమె కి(క( దనజీవితముతో నెట్టి 
(పయోజనమును లేదు... ఆశరమను లేదు_కోరికయును లేదు--ఆ శిశువు 

దక్క నామెకిక దిక్కే.మియునులేదు. వకుళ యప్పుడామె చేతులను 

బట్టుకొని య(శుజలంబుల( దుడుచుచు “ సఖీ : కష్టములు కలకాలము 

నుండబోవుఅవళ్యముగ రామరాయలు తిరిగి రాంగలడు-_ఆత డే 
విడుబోలురాజ్యమునకు మహారాజగును---ఎప్పటివలె నాతడు విన్ను 
(బేమించి యాదరించును ” ఆనియెను. 

సరళ వకుళమాటల కెట్టి (ప్రత్యు త్తరము నీయలేదు. కేవలమామె 
కన్ను లనుండి దుఃభాశుధారలు (పవహిందుచుండెను. ఆమె యప్పుడు 

తలయూ(చుచు “సఖీ: వకుళా: నాకిట్టిభా గ్య మికలేదు. ఇట్ట సందిగ్ధ 

సమయమున (బధానమం్మతియగు నా పితామహు(డు మరణించినా (డు... 
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నాతండి కారాగారమున బద్దు(డై యునాా (డు “జలిందటు నుదా 

సీనులై యున్నారుఇ(క నాస్వామికి సహాయులెవ్వరు ? నా కెట్టి 
యాశలేదు ” అవియెను, 

మురళ సుఖమునకు( బరిమితిలేదు. మురళ యాళ లన్నియును 
ఫలించినవి. మురళ యిప్పుడు మహారాజ్ఞియైనది. ఆమెకు దాసదాసీ 
జనులును సఖులును లెక్కలేకుండనుండిరి. ఆమె విలాసములు వర్షనా 

తీఠములై యుండెను. ఆమె సామర్ధ్యమున కవధిలేదు. ఆమెయే యిప్పుడు 
మహారాజై యున్నది. విజయరాయ లామె చేకులలోని కీలుబొమ్మయై 
పోయెను. ఆధికసుభానంద నిమగ్నయె మురళ దుఃఖినియగు సరళ 

మాటయే మజచియుండెను. సరళ యనునామె యీ (పపంచమునం దున్న 

దను మాటయే యామెకు( దెలియకుండబోయెను. మురళ తన [పాసా 

దమున నితో్యోత్సవములతో గాలకేపము చేయుచుండెను. ఆ యత్సవ 

తరంగములలో నొక నిమిషమైన దుఃఖినియగు సరళకు స్థానములేకుండ 
టోయెను. 

విజయరాయలు మహారాజ నపిమ్మట (గమృకమముగ((బజ 

లందబును విభాంతీమూలకమైన తమ యకృత్యమునకు వగవసాగిరి. 

విజయరాయని రాజుగా చేసినప్పటియానంద మిష్పుడు వారికిలేదు. 
(సబలపర్యాక్రమములతో జండశాసను(డై మహారాజగు విజయరాయలు 

(పవదర్తింపందొడగెను. (పజాపీడనము ప్రారంభమయ్యెను. విజయ 
రాయలు తాను సింహాసనము నధిరోహించు కాలమున నెట్టి శపథములం 

గావించెనో యఏ యన్నియు నిప్పుడు విపరీతముతై పోయెను. విజయ 

రాయని హృదయము నిరంతరము దారుణాగ్ని జ్వాలాధీనమై మండిపోవు 

చుండెను.కాని యా బావంగూర్చి చెప్పుకొనుటకు. దావులేదు. 
విగరగ నొక్కసారి యేక్బుటక్రైన నవకాళములేదు-.._ఆ యగ్ని జ్వాలల, 
జల్లార్చుటకి న నుపొయము లే దు అసహనీయంబ గునట్టి యాతని 

లోలోసల నాతండే యనుభవింపవలసి యుండెను. కొని యాతడు దాని 

నెట్టుసహింపంగలడు ? 
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అందుకొజ కాతడు నురాపానమునుజేయ నారంభించెను. ఇక 

రేయుంబవ లాతని కదేపని-_-నిరంతర మాతని _పాసాదము నృత్య 
గితములతో మెరసిపోవృుచుండెను. దేశదేశములనుండి యందగ త్తెలగు 

వారాంగనలు నిత్యమును రావింపబడుచుండిరి -విజయరాయల కిప్పుడు 

రాజకార్యముఅపై మనసులేదు....రాజభండారమును రెండుచేతుల వ్యయ 
పెట్టుచుండెను. 

(సధానమంతి యీావజకే మరణించెను. పూర్వపు రాజో 

ద్యోగులలో నొక్కరు నిప్పుడులేరు, వారి స్థానములయందు నీచులును, 
ఉద్ధతులును, అజ్ఞులును, విలాస పియులును నగవారు (పతిష్టింపంబడిరి. 

దినదినమును ధనము కావలసివచ్చుచుండెను. అందుకొజకు బన్నులు 

వృద్దియయ్యెను., (పజలు దర్శిదులై పడరానిపాట్లం బడుచు రామ 

రాయలం దలంచుకొని దుఃఖింప నారంభించిరి. (పధానపరిషత్సభ్యు 

లందటునా మహారాజగు విజయరాయనిచే నిరంకర మువమానింప 

పడుచు దమ యజ్జ్ఞానమున క్రై సిగ్గుపడుచు (గమముగ యువరాజుకొజణకు 

శోకింప నారంభించిరి. కాని యిష్పు డేమియు నుపాయములేదు. 

దుర్ణాంతుండును దిరాాకమవంతు(డునగు విజయరాయని నెదురించుట 

కెవ్వరికి సామర్థ్హ్యమున్నది 7 

ఎంకటి వినోదములలో మునింగినను, ఎంత సురాపానము చేసినను 
విజయరాయని హృదయసంతాపము తీరుటలేదు. ఆతని హృదయ 
మెప్పుడును జ్వలించిపోవు చుండెను. ఇంతేకాక వృద్దమహారాజు (పేత 

రూపమును ధరించి యాతని కన్నులయెదుట. దన రక్తా కహృదయముం 

జూపి యేమేమో శపియించుచున్న ట్లాలనికి బొడశట్టుచుండెను. ఇట్టి 
భయంకరదృశ్య మెప్పుడు నాతని కన్నుల కగపడుచునే యుండెను. 
కాని రేయుంబవలు మురళ తన రాక్షసబలము నాతని హృదయమునం 
దావేశీంపజేయుచుండెను. అశ్షే కానిచా విశ్చయముగ నా విజయరాయ 

లీపాటికిం బిచ్చివా.డై పోయియుండును. 

ఇంతేకొర యరణ్యశిబిరమున(దాతడు కౌొందిన భయంకర స్వప్నము 

దినదినమును నాతని కగపడుచునే యుండెను నిరంతరమును శ్యామల 
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కృపాణపాణీయై యాతని పార్శ్వ్యములం డిరుగుచున్న సే యాతనికి 

గోచరించుచుండెనునిత్యమును విజయరాయని నయనోపరిభాగమున 

మృత్యుదేవత నాట్యము చేయుచున్నట్లుండెను ఆతని యాజ్ఞచే 

దేళశమునందలి పిచ్చివాం్యడందబును గారాగారమునందుంచబడిరి.._ 

నిరపరాధినులగు దీనదాలికలు శ్యామల యను ననుమానముచే గారా 

గారమునం దుంపబడిరి_ కొందు బాలికలు చంపంబడిరి. రమణీ 

మణుల రక్తవాహినులచే రాజధాని దూషితమైపోవుచుండెను.కాని 
శ్యామల మ్మాతము మరణింపలేదు-.ఆమె దొరకనులేదు-_ ఎవ్యరికి 
నామె యగపడనులేదు. 

శామలకొజకు విజయరాయలు కోయల పల్లైయం దనేకములగు 
నత్యాచారముల( జేయింపసాగెను.  ఇంతచేసినను విజయరాయని 

హృదయమున శాంతి యుదయింపలేదు. ఆత( డప్పుడు దేవీమంది 

రమునం గాంచిన సన్నాాసిని వెదకించుట కారంభించెను. రాజ్యమంతటను 

నా సన్నా౮సిని బట్టుకొనవలయునని యాజ్ఞ (పకటింపబడియెను. ఎక్కడ 

నేసన్నాసి దొరికినను బట్టుకొని రాజధానికి. దీసికొని వచ్చుచుండిరి. 
వారి ననేకవిధముల దండించి ముదలువెచి కారాగారములం (దోయు 
చుండిరి. మహారాజునకు వారిసి విచారించుట కవకాశమే లేకయుండెను. 

దేశమునందంతటను నిట్టి దారుణకృత్యములవలన నశాంతి కలిగెను, 

సన్నాసులు, (దాహ్మణులు, ధర్మ పరాయణులు మొదలగువారిని 

హింసించుటవలన రాజ్య(పజలందజును విజయరాయని యెడల 

నసంతుష్ట్రలెపోయిరి కాని యుపాయమేమియును లేదు--రామరాయ 

లెచ్చట నుండెనో యెవ్యరికిని దెలియుటలేదు, 

నాలుగవ [(పకరణవుం 

ఒకనాడు మంచి సమయమును గను పెట్టి 

రాజోద్యోగి యొకండు విజయరాయని 

యొద్దకుంటోయి “మహారాజా ; చాలమంది సన్నాసులు కొరాగారమునం 

దుంపంబడియున్నారు. ఒకసారి దయచేసి చూడవలయును. మీరు 
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చూచియే తెలిసికొనవలసియుండెను ” అనియెను. అప్పు డొతండు కారా 
గారమునొద్దకు. బోయెను. అప్పుడు చాలామంది సన్యాసులు బంధింపబడి 
యుండిరి, మహారాజు వారినందణను బరీకీంచెను. అందొక్కనిపై 
నాతనిదృష్టి పడీయెను. ఆప్పుడు విజయరాయ లాతని గులు తుపట్టి 

చెంతనున్న యుద్యోగింజూచి “ ఈ సన్నాసిందక్క- దక్కిన యందజను 
వదలివేయుము। నేనెవ్యరికొబకు నిరీక్షించుచుంటినో యాతడు 

దొరికినాండు. ఇంక సన్యాసులను బట్టుకొన నక్క_జలేదు ” అనియెను 
కొల(దినేంటిలో దక్కిన సన్యాసుల కందరకును విడుదల కా(బడియెను, 
అందటును దమతమ నివాసములకు వెడలిపోయిరి. 

మహారాజుచే నిరూపింపబడిన సన్నా్యసికూడ వారితోంగలసి 
వెడలిపో(జూచెను, కాని యొక (పతీహోరి యాతనినడ్డగించి “ అయ్యా! 
నీవు ఫోవలదు._ఆగుము ” అనియెను. 

సన్యాసి --ఏమి ? ఎందుచేత ? 

(పతీ-__నిన్నుంచమవి మహారాజు నెలవైనది. 

సన్యా---నేను టోగముదానను గానే: 

(పతీ--బాగుగ మాటాడుము: కానిచో (నాహ్మణుండవని 

యూరకుండను. 

సనా్యా---- ఆవును --- అట్ల యిన చో నూరకుండెవను, 

తక్కిన సన్నాసు లందజును వెడలిపోయిరి, తరువాత విజయ 

రాయ లా యుద్యోగిం జూచి “మీరందటు నావల నాకొఅకు నిరీకించి 

యుండుడు ! ఈ సన్న్వ్యాసితో నేను రహస్యఘముగ మాటాడవలయును ” 
అనియెను. అందరు నటనుండి వెడలిపోయిరి. అప్పుకు విజయరాయలు 

సన్యాసియొద్దకుంటోయి “ మీరు నన్నెజుంగుదురా ? ” అనియెను. 

సన్యా --- ఎరుగుదును = మీరిప్పుడు నిడుషబోలురాజ్యమునకు 

నుహారాజులు---- 

విజ---మీరు చెప్పినశ్లే మైనది. 
సన్యా----ఆఅవశ్య మరే కావలయును-జ్యోతిళ్ళా స్త్ర మెన్న (డును 

నసత్యముకొదు 
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విజ---మీ రెన్నాళ్ళనుండి యీ చెజసాలయం దుంటిరి ? 

సన్యా---ఎన్నాళ్లు నీభటులు నన్నిందుంచిరో యన్నాళ్లునుంటివి. 
విజ---సరే. ఇక మీరు కారాగారమున నుండనక్కఅలేదు. 

అతిగౌరవముతో మిమ్ము రాజసభయం దుంచెదను. 

సన్యా---మీ దయ. 

విజ----మీమూలమున నింకను నెన్నియో సంగతులను దెలిసికొన 

దల(చియుంటిని. 

సన్యా---అడుగుము ! శ క్రికొలంది చెప్పెదను 
విజ---మీరు చెప్పినట్లు జరగినది. 

సన్యా-_అది యగపడుచునే యున్నది. 

విజ---మీ మందిరమున నేనొక బాలికను జూచియు౦ంటిని. 

సన్వ్యా---బొను. 

విజ.----ఆమె మీ తనయా ? 

సన్యా---కాదు. 

ఏజ_.._ఆమె యెవ్వరు? 

సన్యా--- ఎప్పుడై నవచ్చి యామె దేవీ మందిరమున పూజ చేసికొను 

చుండును, 

విజ---ఆమెకూడ నాకొక భవిష్యతృలము( జప్పియున్నది, 

ఆదికూడ ఫలించునా యేమి? 

సన్యా---ఆ సంగతి నేనెట్లు చెప్ప6(గలను ? 

విజ---మీరు నాకొజణ కించుక (శమపడవలయును. మీరు గహ 
గణముచేసి నేను మహారాజునగుదునవి చెప్పితిరి _-_అన్లు మైతివి--- 
నేనెట్లు మరణింతునోకూడ గుణించి చెప్పవలయును. 

సనా్య-_ మహారాజా ! మేము మృత్యుగణము చేయంటబోము. 

విజ----ఇది యొక్కటియు మాతము చూడవలయును. 

సన్యా---చూడకున్న చో 7 

విజ---మరణ పర్యంతము మీరీకొరాగారమునం దుండవలసినడైే. 
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సన్యా సరే ఉండుము ! గుణించి చూచెదను. 

అనిచెప్పి సన్యాసి నేలపై నాకపుల్లతో. గొన్ని యంకెలనువై చి 
లెక్కించుచు గొంత నేపై నతరువాత “మహారాజా! ఏస్ర్తీచేళను మీరు 

చంపబడరు ” అనియెను. 

విజ---సరేః: తరువాత? 

సన్వా---ఏపురుషుని హ_స్తమునందును నీకు జావులేదు, 
విజ ---కావచ్చును. ఇంకను జూడుడు : 

సన్యా---ద్వ౦ద్వ యుద్ధమునం దక్క నిన్నెవ్యరును జంపజాలరు, 

విజ-_అట్టయినచో నాకేమియును భయము లేదనుకొవియెదను. 

సన్వ్యా-. అవును. 

విజ---నేనెన్నాళ్ళకు మరణింతును ? 

సన్యా--=ఒక సంవత్సరము లోపల( గావచ్చును-కాని చో బదు 

నొకండేండ్ర లోపలనై నం గానవచ్చును. ఇరువదియొకటవ వత్సరమునకు 
లోపలనై నను గానవచ్చును. 

విజ నేనా(డుదాని చేతులలో మరణింపకుండుట స్థిరమేకద ? 

సన్వ్యా---బొను--పురుషహ _స్తమునందుంగూడ నీకు మరణములేదు. 
ఇదియును సత్యమే. 

విజ---.ఆట్లయినచో నా కెట్టిభయమును లేదు. 

సన్వ్యా-.-ఎంత మ్మాత మును లేదు. 

విజ__ నేను యీవిషయమై చాల సంకసించితిని. మీకేమి 

కావలయునో కోరు(డు ! 

సన్యా-_ మహారాజా ! సన్యాసిని నాకేమి కానలయును ? 

వీజ--_ మీకు జాల (శమయిచ్చితిని. ఇక మీరు స్వేచ్చగ 

మీయా(శమమునకు దయచేయవచ్చును. 

సన్యాసి వెడలిపోయెను. విజయరాయలు పరమానందముతో( 
నంత ఃప్రరమునకుటోయి మురళకీ యానందసమాదారము నెటింగించెను. 

ఇరువృరును మహానందమున మునిగియుండిరి. 
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ఐదవ (పకరణవంం 

ప౦రళీధ్వ్యని బయల దేరుచున్నది. గిరిశ్ళంగము 
నుండి గిరిశ్చుంగమునకు వేణువు (పయాణము 

చేయుచున్నది; పలెలనుండి పలైలకుంటోవుచున్నది. ఒక సంవత్సరము 

నకు(.దరువాతమరల వనరాజు మురళి కోయల (పతిగృహమునకును 

బరుగులెత్తుచున్నది, మరల నిప్పుడు కోయలరో గోలాహలధ్వనులు 

బయలు దేజెను. అందరును దేఏమందిరాభిముఖులైరి. ఎల్లయెడల జయ 

ధ్వనులే-__ ఆంత టను గోలాహలమే. 

కోయలందరును దేఏమంసరమునకు (బయాణమె గుంపులు 
గుంపులుగ నచ్చటకువచ్చి చేరుచు.డిరి, ఈసారి తప్పక యుద్ధమగునని 

వారందజును బరమోత్సాహముతో నొక్కుచో గుమిగూడి యుండిరి. 
చిరకాలమునుండి వారికి యుద్ధమున కవకాళము కలుగుటలేదు. ఎవ్వరు 
నిరంతరము యుద్ద్ధ్మపియులో; ఎవ్వరు పరస్పరకలహములచే నిరంతరము 
ర_క్తపానముల( గానించుచుందురో యట్టి కోయలకు వనరాజవతరించి 
నప్పటినుండియు యుద్దవిగహములు లేకుండ(టోయెను, 

ఈసారి యుద్ధము కావచ్చును. ఈసారి యుద్రముకొణకే వనరాజు 
వారినందరును నాహ్వానముచేసియుండెను. కేవలము వారందటలు నీసారి 

తప్పక యుద్ధము కావలయునని తలంచుకొనుచు బరమోత్సాహముతో 
దేఏమందిరమునకు వచ్చుచుడిరి - ఈసారి కోయపల్లెలలో యుద్దము 
చేయదగిన వీరుండొక్కడైన లేకుండ న.దటును యుద్ధసన్నద్దులె 
దేవీముందిరము నొద్దకు వచ్చుచుండిరి. ఈసారి తప్పక యుద్దముజరగును. 

కాని యెవ్వరితో నెచ్చట యుద్ధము జరగునో యాసంగతి వారి 
కెవ్వరికిని దెలియుటలేదు. కాని వనరాజు వారికిషబభువు- వనరాజే 
వారికి సేనానాయకుడు-._వనరాజే వారికి రక్షకుడు-_వనరాజే వారికి 
(బత్యక్ష దైవము ! ట్టి వనరాజు వారిని బిలిపించెను అందు వలననే 

వారందజును వచ్చుచుండిరి. వనరాజు వారిని నరకాగ్నిజ్వాలలయం 

దురుకు(డని యా జ్ఞ్ఞాపించినను బర మోత్సాహముతో వారంజు నట్లు 

చేయగలరు. 
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ఇంకను గోయ లెవ్వరును డేవీమందిర సమీపమునకు వచ్చి 
యుండలేదు. ఇప్పుడా దేపేమందిర (పాంతము జనళూన్యముగనే 

యు౦డెను-_-ఎక్కుడను మానవసఎదార మేలేదు-_. అప్పు డా దేవీమందిర 

ద్వారమునం దొక బాలికామణి కూర్చుండి వీణవాయించుకొనుచు 

నీవిధముగ( బాడుకొనుచుండెను, 

“ కోకిలం బూరకయ పాడు 4 కొనుచునుండె; 

పలుకు పలుకున సుస్వరం + బొలయుచుండె; 

స్వరలహరిలోన నమృతంబు + గురియుచుండె; 

అమృతరస మెంతొ మాధుర్య + మగుచుండె; 

ఇట్టి సమ్మేళనం బగు + బెందుకొటకు ? 

(పిమకొఅకు( (బేమకొటకు( ( [చేమ కొఅకు-__ 

షః ఈ శ సు 

హృదయపథమున నెల యుద +, యించుకేమి।; 
కలశవారాళి మిన్నంది + తొల(కు పేమి ? 
తల(పుదరగలగమి దరి 4 దట్టు కేమి? 

మెజపు్ప(దీగెలు మిలమిల + మెజయు సేమి? 

ఇట్టిఘటనా పరంపర 4 లెందుకొటకు ? 

(పేమకొజకు( (బేమకొజకు( 4 (బేమకొఅకు... 

వ నా ఖః పు 

రాసమండలములో + రాధికారమణి 

బాలకృష్ణుని లీల + భావించి సాగసి 

తన్మయత్వంబుచే6 + దన్ను(దా మజచి 

సుఖియించుచుండ(గా + జూపోపలేక 

షట్పదస్యరముతో + రూంరరించెగదవపు 

మతిలేందిపే నీకు, మల్లికా వల్లి ? 

క షః షః వ 

మమత (గమ్మినదమ్మ + మధురరూపమున( 

దెలివి దస్పినదమన్ము + దివ్యతేజమున 
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మధురమోహనుని పై , మనను నిల్చ్పుటయె 
యపరాధ మౌనమే , యళినీమతల్లి ల 

ఆమె యీ విధముగా నేకాకియై పాడుకొనుచుండెను-. ఆకస్మిక 

ముగ( దన పాటలలో? దానే మగ్నయె తన్ను దానే మజచిపోవు 

చుండెను. కొంత నేపటి కొక సన్యాసి మెల్లమెల్లగవచ్చి యా బాలిక 
వెనుకభాగమున నిలిచియుండెను. అట్టి యవస్థలో నామె నాతడు 

పిలుచుటకు సాహసింపజాలకపోయెను. అతడుకూడ నా మధురవీణాగాన 

మునకు ముగ్గుడె కొంత నేపటివజకు నిళ్ళబ్దముగ నళ్షే నిలువ(బడి 
యుండెను. రెట్లు కొంత సేపెన తరువాత నా సన్యాసి స అమ్మా [” అని 

పిలిచెను. బాలిక యులికిపడ్ సన్యాసి వంక(దిరిగి చూచి “ మీ రెప్పుడు 

వచ్చితిరి ?” అనియెను, 

సన్యా _ఇప్పుడే_నీవిప్పుడు మిగుల మధురముగ వీణానాదనము 

గావించుచుంటివి. 

బాలి... నాకేమియ దోచనప్పుడు వీణవాయించుకొను చుందును._ 
ఇక నేమిచేయుదును. 

సనా ఈమాటలకేమి ? నీతో మాటాడవలసిన పనియున్నది-_ 

సీకు( దోచిన శే నీవు చేయుట మంచిదా? 

బాలి-._.మీకిదివజణకే చెప్పియుంటిని. నేనట్లు చేయజాలను--- 
సరళకు మాటయిచ్చితిని. విశేషించి నాకట్టికోరికయును లేదు. 

సన్యా-_రామరాయని కొరకు సరళ కొరకు---నిడు. టోలు 
రాజ్యముకొరకు సతీకారము కొరకు-నీవీ కార్యమును జేసి తీరవలయును- 
నీవు తోడుపడకుండినచో రామరాయలకు మరల రాజ్యము వచ్చునను 

నాశలేదుం 

బాలి నేను నిడుుటోలు రాజ్యమునకు మహారాజ్ఞిని గావలయునా? 

సన్యా---ఇది పరమెళ్వరుని సంకల్పము ! 

బాలి.....పర మేశ్వరుని సంకల్పమైన గావచ్చును-కాని నాకు 

మాృాాత మట్టిసంకల్పములేదు. 



15] ఐదవ (పకరణము 113 

సన్యా-_ అట్లయిన నేమి చేయుదువు ? 

బాలి చిరకాల సన్యాసినినై యస్లే యరణ్యముల దిరుగు 
చుందును. 

సన్యా---నీవు రామరాయలను (బేమించుటలేదా 7 

బాలి-_ఆ పేమ మీకెట్లు తెలియును ? 

సన్యా-- రామరాయలు దుర్హభుడని తోచినన్నాళ్ళు నాతనికొరళకే 
సరితపించితివి. ఆతడు సులభు.దై యున్నప్పుడు పర్మిగహించుట 

సంకోచించెదవు ? 

బాలి....అప్పటికి నేను సరళను జూడియుండలేదు నావలె 
నింతగాఢముగ నాతని నింకొకరు (పేమించియే యున్నారని నాకప్పటికి 
దెలియదు--ఇంజయకాక యాతగు నన్ను (బేమించుదుండెనోలేదో 
నాకు దెలియదు---ళండడీ ! మీరు నేను దుర్చలహృదయనని భావించు 
చున్నారా ? మాటిమాటికీ నా హృదయమును గల.గించుచు నన్ను. 

(బలోభురాలిగా జేయవలదు. 

నన్వ్యా--నీవు సరళను (బేమించుచుంటివి-రామరాయలగూడ( 
(బేమించుచుంటిస. ఆ యిరువురు యిప్పుడు కష్టములలో మునిగి 
యున్నారు. నీపించుక [పయత్నించినచో వారి కష్టములన్నియు వదలి 

లు 

పోంగలవు--నీవింతమాతము చేయవలదా ? 

బాలిక మజియేమియ్యు మాటాడలేదు. అప్పుడు సన్యాసి మరల 
“ నీవు నిడ్నుబోలు మహారాజ్ఞివి కావలదు-యుద్దానంతరమున నిక రామ 
రాయలను జూడవలదు. నిర్మానుష్యంబగు నెగిరి గహ్వరమునకై నను 

బోయి యోగాభ్యాసము చేసికొనుచుండుము : ” ఆనియెను. 

అప్పటికి బాలిక మాటాడలేదు. సన్యాసి మరల ద్మీవముగ 

“సరే! ఇష్పుడేమిచేయుటకు నిశ్చయి చుకొంటివి ?” అనియెను. 

బాలి-_మీరు నాకెప్పుడేమి చెప్పినను జేయుచునే యుంటిని, 
పిచ్చిదానన్నై నిడ్నుటోలు పోయితిని_పిచ్చిదాననై విజయరాయుని 
భయ పెట్టి వచ్చితిని ఎంతటి దుస్పహముగ నున్నను రామరాయలతో( 
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గలసి మెలంగుచుంటిని-తంగడీ ! ఇంక నేను సహింపజాలను, నేనండటిీ 
శ్రీ లవంటిదానను గాను-నా కంతటి మనోదార్ర్యములేదు. ఈ హృదయ 
తాపముచే నాతో నేనే మండిపోయెదను గాని యితరుల మనోధనము 
నసహరింపజాలను-_మీరు స్రీహృదయము నెబుంగజాలరు, మీ కెట్లు 

తెలియును ? స్రీలై నచో దెలిసికొనగలుగుదురు ?-స్రీలై మనసునిండ 
నెవ్వరినైన (బేమించినచో మీకప్పుడు తెలియును. ఇకర స్తిలవంటి 
దాననేయెనయెడల నేనిట్టి భాగ్యమును వదలుకొని యుండను--వదలుకొన 

జాలకయే యుండును, ఇంత (పయత్న ముచేసి_ఇంత యాయాసపడి-- 
నాకు మీరింతటి విద్య నందులకు నేర్చి తిరి 2 

అని యాదాలిక యేడ్చుచు నంతలోనే కన్నీటిని దుడుచుకొని 
“ ఇంత చేయదలచుకొన్న వారు నన్నా సరళయొద్ద కెందులకు బంపిలిరి ? 
ఆమెను జూడ కున్న చో నాకింతటి యాతనయే కలుగకుండ నుండును” 

అనియెను, 

సన్యా---అమ్మా ! విధివిధాన మట్లున్నది. ఇప్పుడు రామరాయల 

కొఅకు సరళకొణకు నాయాజ్ఞను బాలించుట నీకు గ_ర్హవ్యము. 

బాలిక యేమియును మాటాడక యేడువసాగెను, 

సన్యా---నీకును రామరాయలకును వివాహము కావలయును, 
ఆనంతళము నీవు రాణివి కాకున్నను సరియే---యుద్దానంతరమున 
నీవెవ్వరికి నగపడకుండ నంతర్తిత వగుదువుగాక : 

బాలి. అపైవ్యరు చేయగలరు ? హృదయమున కంతటిధ్రై ర్య 

మెక్కడ నున్నది? 

సన్యా--- అట్లయినచో నా పర్మిశమ యంతయు నిరర్ణకముగ( 

బోవలసినదే ? 

బాలి... ఇప్పుడు-వివాహముతో నావశ్యక మేమున్నది ? 

సన్యా---ఆవళ్యకమున్నది _ కోయలు వనరాజునాజ్ఞను దమ 

(పాణములనై న వినియోగించి పరిపాలించుచున్న మాట సత్య మే---కాని 
సుళిక్షితులగు నిడుటోలు నై నికులు వారి'పెబడి నులుమాడు చున్న ప్పుడు 
వారు వెనుకంజవై వక మానరు. ఆ కోయలందరును శ్యామలను గాళికాన 
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తారముగ భావించి నేవించుచున్నారు. శ్యామలా! నీవు రామరాయలను 
బెండ్రియాడినచో నప్పుడు కోయలఅందలును నీకొజకు రామరాయలను 

దమవానిగా భావించి యాతని పక్షమున దమ (పాణములనై న నర్చించి 

పోరాడుటకు సంసిద్దులె యుండుదురు. 
శ్యామల__కండ్రీ! మీరు నన్ను(జిన్నపిల్లనుగా భావించు 

చున్నారా ? నన్ను నిడుదోలు రాజ్యమునకు మహాోరాల్లిగా చేయకుండ 

విడువదలచుకొనలేవా ? 

సన్వ్యా---తల్లీ ! నేనేమి చేయుదును ? ఇది ఏవిధివిధానము : 

శ్యామ... ఈసారి-___కడసారి-___ దేవిసన్ని ధివి (పతిజ్ఞచేసి చెప్పు 
చున్నాను. మీరిక నన్ను నిర్భంధింపవలదు. 

శే! 
అప్పు డా యిరువురును మెల్ల మెల్లగ దేవీమందిరమున (బవేశించి 

తలుపులను మూసికొనిరి. 

సన్యా---స 

ఆఅణిన (పకరణవతు 

ఆ దేవీ మందిరమునకు పనుకభాగమునం దనతి 

దూరమున నొక సరోవరముకలదు. ఆ సరోవర 

తీరమున రామరాయ లొక్కండును గూరుచుండి చింతించుచుండెను. 

ఒక సంవక్సరము గడచిపోయినది. ఆతనికి నరళ వృత్తాంత మేమియును 
దెలియుటలేదు. వేటకానికి భయపడి సంచరించుచున్న హరిణివలె 
నాతడు సంవక్సరమునుండి [పాణభయముతో మహారణ్యమున బరిిభ 
మించుచున్నాడు. ఆశని. బట్టుకొనుట కై విజయరాయలు నలుదెసలకును 

వైనికులను బంపియుండెను. రామరాయలను జంపుట క్రై కొందరు 

ఘాతుకులు గుుప్తదారులై తిరుగుచుండిరి, రామరాయల కొక్కచో 
స్థిరముగ నుండుట కవకాశము లేకుండటోయెను. 

రామరాయలు రాజధానిని బరిత్యజించి పలాయితుందై తిరిగి 

తిరిగి భ(దారణ్యమును జేరెను. అప్పుడు దేవీమందిర సాన్నిధ్యమున 

నాతనికి వనరాజ దర్శనమయ్యెను. వనరా జాతని దుఃఖగర్శ్మితము 
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నాలకించి కరుణాళు(డై యాతని కభయమొసంగను. అది మొదలు 

వారిరువురు నా_ప్తమితులై యుండిరి, వనరాజు రామరాయల సంరక్ష 

ణమునశకై తగిన యేర్చాటుల నన్నిటిని గావించెను. 

ఒక సంవత్సరము గడచిపోయినది. రామరాయలకు మరల 
రాజ్యము లభించుననునాశ యెంతమా(తము నగపడుటలేదు. అతడు 
వనరాజును బాగుగ నెరుంగడు. అప్పుగడప్పుడుగాని తజచుగ నాతనికి 

వనరాజ దర్శన మగుటలేదు. వనరా జెక్కడకు( బోపునో యెప్పుడు 
వచ్చునో యాతనికి దెలియుటబేదు. వనరాజు రామరాయల నొకచోట 
నుండి మజియొకచోటికి బంపించుచుండెను. అ్లెందులకుం జేయు 
చుండెనో రామరాయలకు దెలియుటలేదు; తన నిమిత్తమైన వనరా జెట్టి 
(పయత్నముల౯ జేయుచున్నదియును దెలియటలేదు. రామరాయ 
లెప్పుడైన( దన వృత్తాంతముంగూర్చి చెస్పవలయునని (పయత్నించి 

నప్పుడు వనరాజు మురళీగానముచేయుచు నాతని మబపించివై చుచుండెను. 
రామరాయ లాతని మధురగానమున ముగ్గుడె పోవుచుండెను. ఆ మధుర 
సంగీతములో నాతడు తన రాజ్యమును, దన (పియురాలగు సరళను_ 
తన యదృ్భృష్టమును సమ _స్తమును గూడ మజఅరిఫపోవుచుండెను. 

ఈ విధముగా నొక సంవత్సరము జరగిపోయినది, ఆతని 

కుపాయము తోచుటలేదు-. నిరంతరము (పాణభయశంకితుడై యుండెను, 

ఇక నాత(డేమి చేయగలడు ? ఎక్కడకు టోగలడు ? ఏమి చేయుటకును 
స్థిర పణచుకొనజా అక యుండెను అతని హృదయము సర్వదా సరళ 

కొణకు బరితపించుచుండెను. ఆత( డామెను (బాణములకంచె నెక్కుడుగ 

(బేమించుచుండెను-అట్టి సరళ-_మ గ్రదాలికాసదృళయగు సరళ-ళ్యతు 
మధ్యమున నెట్టికష్టముల ననుభవించుచుండెనో యాతనికి దెలియుట 

లేదు. తండియగు విద్యాధరుండామెను రక్షింప గలుగునా ? ఆతడు తన 
కెట్టి సమాచారమును బంపుటలేదేమి ? రామరాయ లెప్పుడైన వనరాజు 
నీవిషయములంగూర్చి (పశ్నించినప్పుడు వనరాజు “సరళ క్షేమముగ 
నున్నదను సమాచారము వచ్చినది " అని చెప్పుచుండును.._ఇంత 

మ్మాతముచే నాతని హృదయనున కూజట కలుగునా ? 
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సరోవర తీరమున గూరుచుండి రామరాయ లనేక విధముల 

జింతించుచుండెను, ఆతని యాలోచనల కంతములేదు. అప్పు డాకస్మి 

క్రముగ నాతని వెనుకభాగమున నెవ్వరోవచ్చి నిలువబడిరి. ఆనీడ 
సరోవర జలంబుల( (బతిబిందించుచుండెను. రామరాయ లులికిపడీ 

వెనుదిరిగి చూచెను--ఆతడు వనరాజు 

రామ--_వనరాజా ! సరళ క్షేమవార్త లేమైన దెలిసినవా ? 

వన-_సరళా దేవి కేమముగ నున్నదని తెలియవచ్చినది. 
రామ. ఈమాటనే యెన్నాళ్ళనుండియో వినుచుంటిని ఇంత 

మాక ముచే నాకు సంతోషములేదు. 

వన... నీకొక కుమారు(డు గలిగినాడు. 

రామ _ సరళ కెట్టికష్టమును గలుగలేదుగద ? 

వన._లేదు_ అట్టి దేమియునులేదు-.కాని యామెకు సుఖము 

లేదు---౪మె కేతకీదుర్లమున నిర్భంధింపబడి యున్నది. 
రామరాయలు చాల నేపటివజకు మాటాడజాలకపోయెను. కొంత 

నేపటి కాత(డు “ వనరాజా ! ఈ _పపంచమున నీకంచె నా కెట్టి బంధువు 
లునులేరు. నాకు రాజ్యముపై నెట్టి యాశయునులేదు. నాయొద్ద దా(ప 
వలదు ఆశ పెట్టుకొని కష్టపడు చుండ టకంటె హతాశళు(డనగుటయే మేలు, 

వన...మహోరాశజా ! నేనుమాత మూరకుంటినా యేమి? 

రామ__మిశమా: కోపమువలదు -- నా హృదయావస్థ్రను 
(గహించినచో నీవిట్లు మాటాడవు. 

అని పలుకుచు నాళడు వనరాజుశతంఠమును కౌగిలించుకొని 

దుఃఖించుచు “ ఈ(పపంచమున నాకు నీకంటె సహాయు లెవ్వరునులేరు, 
రాజ్యముతో నాకు పనిలేదు -_. సింహాసనముతో (బయోజనములేదు_ 

సరళాదుఃఖ విమోచనముం గావించి నన్ను (బతికింపుము ! ఆమె నాకంట 

పడునట్లు చేయుము ! మేమిరువురము నీ యరణ్యమునం దొక కుటీరమును 
వై చుకొని జీవింతుము ?” అనియెను, 

వనరాజునకును గన్నుల నీరు నిండిపోయిను. కొని యాతడు 

కన్నీటి నడ(గించుకొని “ ఆమెను దీసికొని వచ్చుటకు యుదముకంటె 
oO 

'వేశొండుపాయ మేమియునులేదు, మహారాజా; ఇశ గొలదిదినములు 
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మ్మాతమే యోపిక పట్టుము. నేనంతయును సంసిద్దము చేసితిని ఒకటి 
రెండు దినములలో ముప్పది వేలమంది కోయలు యుద్దసన్నద్ధులె ఈ దేవీ 
మందిరము నొద్దకు వచ్చెదరు. వారందబు నీకొరకు (పాణముళనై న 

నర్చించుటకు సంసిద్దులెయిన్నారు--కాని-- 

రామ-_అది యేమి? వేగముగ జెప్పుము! 

వన--.కోయల కొక పిచ్చిబాలిక యున్నది. 

రామ-_.__శ్యామలయా 7 

వన-_-_బౌొను. ఆమెను గోయలందబును దమదేవతగ భావించు 

చుందురు---మీరా పిచ్చిదానిని బెండ్తియాడవలయును. 

రామ... ఎందులకు ? 

వన---ఆమెను బెండ్లియాడినచో కోయలందటు మీకొజికు దమ 

(పాణముల సర్భింపగలరు, 

రామ -. అట్లు చేయక తిప్పదా ? పిచ్చిదానితో ఏవాహమా? ఇది 

నామమ్మాత వివాహమే_._అందులకు నేను సమ్మతించెదను--సరళకొఆ 

కేపని చేయమన్నను జేయుదును. 

వన---మహారాజా! మీరు సరళాదేవి నంతగా (బేమించు 
చుంటిరా ? 

రామ---నీవెవ్వరినై న నెస్పుడై న (బేమించియున్న చో నాసంగలి 
నీకు( దెలియును ! --నా హృాదయమునందలి _పేమభావమును నీవెట్లు 
(గహింపగలవు 7 

ఆకస్మికముగ వనరాజునయనము అ(ళుపూరితములయె్యను-__ 

ఆతని నఖశిఖపర్యంత మును సర్వాంగకములును గీంపంచిపోవుచుండెను; 

రామరాయ లాతనిం జూచి “ఇదియేమి ? వనరాజా ! నీవు దుఃఖించు 

చున్నావు? * ఆనియెను. 

వన----లేదు---నో కన్నులలో నేదియో పడినది. 

ఇట్లుచెప్పి వనరాజు రాహరాయలతో మటీ మాటాఢకుండ 

సత్వరముగ నటనుండి వెడలిపోయెను. రామరాయలు విస్మితు(డై 

చాలసేపటివణకు నాతని వంకనే నిరీకించుచుండెను. 
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ఏడవ (పకరణము 
ఇంచుమించుగ ముప్పదివేల కోయలు యుద్ద 

వేషధారు లైవచ్చి దేవీమందిరమునకు సలు 
వంకల శీవిరములలో విడిసియుండిరి. అప్పుడచ్చట నొక మహానగరము 

వచ్చి వాసము చేయుచున్నట్లుండెను. వారితో మూ(డునాలుగు వందల 
యేనుగులును, నై దాలు వేల గుట్ట ములును వచ్చియుండెను, ఒకటిరెండు 

మాసములకు సరిపడిన యాహారపదార్హములుకూడ వారియొద్ద నుండెను, 
అంత వబకు నెట్టి ఏచారమును లేదు. 

అప్పుడు వనరా జు స్యయముగవచ్చి కోయల శివిరముల( దిరుగుచు 

నెవ్వరెవ్వ రెట్టి పనులం గావింపవలయునో యాజ్ఞాపించుచుం డెను. 

యుదవిద్యానభిజులగు వారికి యుద్గఏ ద్యల నేర్పుచుండెను. అన్హ్రములు 
(సో షో ధి 

లేనివారి కస్త్రముల నొసంగుచుండెను మందిరమునకు వెనుకనున్న 
యంతర్భవనమునం దాత( డనేకాయుధముల నిక్షేపించియుండెను. ఇప్పు 
డాతడు వారలకు సర్వ సేనాధ్యతుడై యు .డెను. 

అసభ్యులగు సయ్యారణ్యకు లింతకు( బూర్వుము యుద్ధవిద్య 

యన్న నేమియో మెజు=*గకయుండిరి. కాని వారు మిగుల సాహసులు..._ 

బలిస్టులు---పరాకమవంతుల ___యుద్ధమనిన వారికి భయములేదు- 
వనరాజు నడీనమునందుండుటే నిప్పటికి వారు పర్మాకమ వంతులును 

యుద్ధవిద్యాసిపుణులునై యుండిరి వారెన్నడు 7 ౦తమంది యొక్క చో 

జేరియుండలే దు. ఇన్ని యాయుధములుకూడ వారియొద్ద నెన్నడునులేవు. 
వనరాజ శిక్షణమున, వేరాజ టబోధనమన, a పరి, గశ్రనుమున 

వారిప్పటికీి. బరమపరా కమ శిక్షొకీలురగ నె నికులుగ( బరిణమించిరి, 

వనరా జెవ్వరి శకేమికావలయునో యిచ్చుచుండెను-_ఎవ్యరి కేమి 
నేర్పవలయునో నేర్ఫు చుండెను. 

వారందజు నిచ్చటకువచ్చి యేడుదినమ లై నది. కాని యెక్క_డకు 

పోవలయునో యెవ్వరితో యుద్దము చేయవలయునో యెందుకొణకు 

యుద్ధయా(త చేయవలయునో యెన్వరికిని దెలియదు. (క్రమముగ 
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నందు గొందణజు నిడు. బోలునై నకులతో యుద్ధము చేయవలయుననియు 

విజయరాయని (6 బదచ్యుతునిం గాంచి రామరాయని నాస్థానమునందు 

నిలుపవలయుననియు (గహించిరి అందువలన వారి యుత్సాహ మినుమ 

డించెను. విజయరాయలు పసర్యాకమవంతులగు నై నికులతో వచ్చి తమ 

పర్వత (పదేశముల((బవేశించి (గామముల దోచియు, గృహముల 
దగులబెట్టియు, దుర్చలదాలికాబాలక స్త్రీపురుష శిశుహత్యలం గావించి 

యుండెను. ఆతసి దారుణకృత్య ములు దుస్సహములై యున్నను నింత 

వణకు నపరిహార్యములై యుండెను. వార.దఖణు నిట్టి విపత్తుల నందు 

చుండియ వనరాజు నాజ్ఞ లేకుండుటచే నతి కష్టముతో నింతవఅకు( 

గాలము గడపుచుండిరి. ఇప్పటికి విజయరాయనికి. దగిన శికచేయుట 
కవకాళము తటస్టించుటచే వారందణును బర మోత్సాహము నందుచుండిరి. 

దేవీమందిరమునుండీ చిరపరచితంబగు మురిళీధ్యని వినవచ్చు 
చుండెను. వనరాజు మురళి _యమునాతీంమున వేణుగోపాలకృన్లుని 

మురళీమధురగానము నాలకించి వ్యాకులితహృదయులగు గోపాల బాలికలు 

తమతమ గృహములను వదలి యెట్లు పరుగెత్తుకొని వచ్చిరో యే 
వనరాజ వేణువ్వని నాలకించి కోయలందరు దమతమ కార్యములను 

బరిత్యజించి యతి త్వరితముగవచ్చి మందిరసమ్ముఖమున వరుసలుతీరి 

నిలుచుట కార.భించిరి.... ఎం“ టీ యపూర్వదృశ్యము ! ఆంతరా౦త 

రమునను బ౦_క్రిపందక్రిని గోయలు యుద్ధ వేషాలంకృతులై నిలువ(బడి 

యుండిరి. వారు తమతమ నాయకుల పార్శ్యమున వీరదర్సముతో 
నిలువ(బడి యుండిరి. ఒక్కొక్కదళ మొక్కొాక్క విధముగ నుండెను. 

వై న్యమంతయు సమచతుషో్కో ణంబగు చతుర్చుజవ్యూహముగ గూర్చబడి 

యుండెను. దళమునకును దళమునకును యోధునకును యోధునకును 

నడుమ వ్యవధాననుగపడుచుండెను. 

ఈసమ_స్తనె న్యమునకు నుభయవార్శ్వృముల నంతరాంతరములుగ 

నశ్వారోహిగణంబును, నైన్యమున కంతకును వెనుక నలంకృత 

గజయూధమును నిలువబడియుండెను. అందటునుగూడ ననంతర కరణ 

యంబుల( దెలిసికొనవలయునను నుత్సాహముతో వేగిరసడుచుండిరి. 
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మందిరద్వారము తెజవబడిమెను. అలంకృతులగు నిరువురు కోయ 

బాలకులు పతాకాహస్తులె పచ్చి యా నైన్యమున క గస్టానమున నిలిచి 

యుండిరి. కోయలందరు నా వనరాజు ఫిజయపతౌకం గాంచి గగన 

విదారణంబులగు విజయవ్వనులం జేయసాగిరి. వారి జయధ్వనులు 

కొననమునందలి సిశబ్లభావమును భంగసజదుచు జాలదూరము వజణకును 

(బకిధ్వనించుచుండెను. అప్పుడు వనరాజు రామరాయల హస్తమును 

దిట్టుకొని మెల్ల మెల్లగ దేవీమందిరమునుండి యీవలకు వచ్చెను. కోయ 

లందటు నొక్క పెట్టున నత్యుత్సాహముతో జయధ్వనులు నారంభించిరి, 

ఎనిపొదన (ప్రకరణము 

అప్పుకు వనరాజు దేవీమందిర సోపానముల పె 

నిలున(బడి తన దకిణహ స్తమునె_త్తి “సోదరు 
లారా: మరల సంవత్సరమునకు( దరువాత మిమ్మిచ్చట సమా వేశము 

గావించితిని.. ఈసారి నిజముగ యుద్దముకొణకే-__ వెనుకటిసారి మీకే 

విషయముం గూర్చి టోధించిళనో యందుకొణకే మిమ్మందజ నిప్పు 

డిచ్చటి కాహ్వానము గావించి తిని-సిడుబోలురాజ్య మిప్పుడు విపత్తులలో 

ముని(గియున్నది, విజయరాయ లిప్పుడు తన తండినిజంపి సింహాసనము 

నాకమించినా(డు-ఆశడు మనకెట్టి యపకారములను జేసియున్నా దో. 

చేయనున్నాడో మీకందరకును దెలిసిన నిషయమే--ఇప్పుడు మీ సమ్ము 
ఖమున మీ సాహాయ్యము నపేకీంచినా పార్శ మున నిలువ(బడియున్న 

యీ మహాపురుషుడు న్యాయముగ-సత్యముగనిడ(బోలురా జ్యమునకు 

మహారాజు” 

“మహారాజునకు జయమగుగాక:” అని యందటును జయ 

జయ ధ్వనుల గావించిరి. ఆప్పుడు వనరాజు మరల, : న్యాయముగ 

సింహాసనము నధిష్టింపవలసిన యీ మహారాజు దీకు' వలె దేళత్యాగియై 

తిరుగుచున్నాడు. ఈత. డిస్పుడు మీ సహాయ్యమును గోరుచున్నా డు 

సోదరులారా! ఈసమయమున మీరీతనికి సహాయ్యము చేయవలదా 2” 
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అనియెను. నలుదెసలనుండియు “(పాణముల నర్చింతుము_మ హోరా 

జాజ్జ క (పాణముల నర్చింకుము-._-దురాత్మ్క్ముండగు విజయరాయని( 

బద(భష్టునిం గావింతుము । ” ఆను ధ్వనులు బయలు దేఆి యయ్యరణ్యము 

నంతను సమాందోళితముగ( జేసివై చెను. 

పిన్ముట వనరాజు “ నడువుడు! మనమ౦ందజఅమును వోయి 

యా పాపాత్ముని శికీంచి నిడుుటోలు సింహాసనమున నీ ధర్మమూ ర్తిని 

నిలుపుదము-ఆరణ్య రాజ్యముసు నిష్కుంటముగ బేయుదము ” అనియెను, 
౪6 

మహారాడా! నడువుము !: ఇంకను నాలస్య మెందులకు ? 

ఇప్పుడే బయలుడేటీ పోవుదము” అను నుత్సాహ పూరితధ్యనులు 

నసేనలనుండి దయలువెడలెను. 

నురల వనరాజు “వదుతీయు నీ యువరాజు మనవా. డగుటకు 

గురు దేవుడగు శారదానందస్వామి యాజ్ఞానుసారముగ మన శ్యామలను 
బెండ్రియాడుట కి్టపడుచున్నాడు--నిడుటోలు రాజ్యమునకును మనకును 
నింతవణకు విజయరాయని మూలమున గర్భశ(తుళ్వ మేర్పడినది 

ఇప్పుడీ యువరాజు మూలమున నదియంతయును నిర్మూలమగుటయే 

కాక విశేషించి పరస్పరము శాక షతబంధుసంబంధ మేర్పడ(గలదు -- 

అందుకొబకే యీ యువరాజు మన శ్యామలను నివాహము చేసికొనుట 

కంగీకరించి యున్నాడు, ఇంటినుండి మన శ్యామలయే నిడుుటోలు 

రాజ్యమునకు మహారాఖ్రీమణి కాగలదు " అనియెను. 

క్ట శ్యామలా దేవికి జయ | శ్యామలా దేవికి జయ : ” అను ధ్వను 

అంతటను (బతిధ్వ్యనింపనాగెను, 

కోలా హలధ్యను లడంగిన పిమ్మట వనరాజు “(పాతఃకాలమున 

(శ్రీ శారదానందస్వామివారు శ్యామలతో( గలసి యీ మందిరమున 

సాక్షిత్క_రించెదరు, రేపు దేవీసమ్ముఖమున మీ సమక్షమున శ్యామలా 
వివాహం జరుగును. కళ్యాణోత్సవానంతరమున మనమందఅమును గలసి 
జగన్హాత నారాధింరము-కరువాతనే విజయయాత-ఇశ మీతో విశేషముగ 
జెప్పవలసిస దేమియుసులేదు. ఇన్ని దినములనుండియు నేను మీ కుప 

దేశించిన యాయుభవిద్య సఫలమగునట్లుగ మీరు దురాచారుండగువిజయ 
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రాయని శిక్షించి పదభస్టునిం జేయ(గలిగినచో నా సకలపరి శ్రమలును 
సార్థకములు కాగలవు. ఇది మొదలుగ మీకు నేను సర్వ నేనాధ్యకతుండను 

గాను----ఇప్పటినుండి యీ యువరాజే మీకందరకును సర్వ సేనాధిపతి 

మీకందఅకును మహారాజు-ఎల్ల విధముల నీతనీయాజ్లల శిరసావహించుదు 

నందరును (బవ_ర్రింపదలయును నేని నిప్పుడు రహస్యముగ నిడు(బోలు 

నగరమునకు(బోయి విజయరాయని గూఢతంతనముల (గహించు 
చుండెదను. మీరండబు నీ మహారాజు ననుసరించి రెండుదినములకు( 

దరువాత దండయాతకు బయలుదేరవలయునని చేను వేరుగం జెప్ప 
నక్కఅలేదు ” అనియెను, 

అంతలో నా ముప్పదివెలమంగి క్ కోయలును దేవీవమందిర 

సమ్ముఖమున ben నిలువదిడి wn యేక య 

యుద్ధమున శ|తువుల జయింతుము-_ క క వమరణింతును కాని 

యుద్ధక్షేతమునుండి పిణికిపందలమై వెనుదిరుగంవోము ” అని బిగ్గణగ6 
బలికిరి. ఆనంకరము వారందలునులేచి నిలువ6బడీరి. 

అప్పుడు రామరాయలు “ సోదరులారా | నేను చిరకాలము 

మీకు బుణస్థుడ నై యుండెదను- సమయమెనప్పుడు నా కృతజ్ఞతను 

వెల్లడించెదను ”" అనియెను. 

“మహారాజునకు జయమగుగాక !” అను ధ్వనులు దశదిశల 

నిండిపోయెను. ఆనా (టిరాాతియ వనరాజా మందిరమును బరిత్యజించి 

నిడుబోలు పురాభిముఖుడై బయలుదేణెను. పోపునప్పుడు రామరాయ 
లాతనిం జూచి “(మితమా! ముందుగ సరళ సమాచారమును దెలిసి 

కొనుము ” అనియెను. అప్పుడు ననరా జాతనింజూది “నాకీమాట 
చెప్పవలయునా ౩?” అనియెను. 

మలునా(టి యుదయమున శారదానందస్వామి శ్యామలతో 

దేవీమందిరమున( [బక్యక్షవమయ్యెను. చిరకాలమునకు గురుదేవునిం 
దర్శించి కోయల౧దజు నానందధ్వను €( దేయనారంభించిరి. ఆనాడే 

కోయలందజణ సనుక్షమునను దేఏీసమ్ముఖమున యువరాజానకును గోయల 
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శ్యామలకును వివాహమయ్యెను. ఏమోగాని పిచ్చిశ్యామల సెండ్రి వేళ 
నేమియు మాటాడలేదు. వివాహమైనతరువాత నామె కోయలలో (గలిసి 

యాడుచు( దాడుచు దిరుగనారంభించెను. ఈ వివాహమహోత్సవమున 
కోయ లనేకవిధముల నాడుచు6 బాడుచు( నానందించిరి. 

మజునాడు శారదానందస్వామి మహాసమారోహముతో దేవీపూజ 
గావించెను. ఆసమయమున గోయ లనేక బలి పదానములంగావించి 

జగన్మాతను బూజించిరి. అనంతర మందరును సురాపానముగావించి 

యానందోన్మత్తులె యా పగలును ర్మాతియు నానందముతో గడిపి వెచిరి. 

పరదినమున((బాళఃకాలముననే వారందలును శిబిరములవిడిచి నీడు( 

(బోలు దండయా(తకు బయలుదేణిరి. శ్యామల మౌనముతో నొక్కచో 
నిలువబడి వారి (పయాణసంభరమును దిలకించు చుండెను. 

(పయాణ సమయమున రామరాయలు శారదానందన్వ్యామికి 

నమస్కరించుటకై వచ్చెను. అప్పుడు స్వామి యాతని నాశీర్వదించి 
“వత్సా: పొమ్ము: యుద్ధమున  విజయు(డవగుము : శ్యామల 

యిచ్చటనే నాయొద్ద నుండును. ఈ సిచ్చిదానిని మహారాజ్ఞిగా జేయ 

వలయునని తోచినప్పుడు నీవీమెను దోడ్కొని పోవచ్చును ” అనియెను, 

రామరాయలు మొనముతో స్వామికి సమస్క-రించఛి కోయనై న్యముతో( 

గూడ యుద్దయాత గావించెను. 

తొవ్మిదవ (పకరణవలు 

సన్యాసి చెప్పిన మాటలవలన మహారాజగు 
విజయరాయలు నిశ్చితుడె యుండెను. 

ఆతని హృదయమునందున్న భయంకర దాలికామూలర్హి యంకర్షితయై 
పోయెను. అఆ బాలిక హ స్తములయందు మరణింతునేమో యను 

సందేహము వదలిపోయెను. ఇశ నాతనికి భయంకర స్వప్నములు 

తోచుటలేదు, కౌని పితృహంకకుని హృదయమున శాంతి యెట్లుండును ? 

పితృహత్యా మహాపాపపూరికంబగు హృదయమున నెట్టి యగ్నిజ్వాల 



తొమ్మిదవ (పకరణము 125 

(పజ్యరిల్లుచుండునో దానిని జల్లార్చుటకు సమర్హమగు జల మీ [పపంచ 

మునం దెచ్చటనులేదు. విజయరాయ లానంద్యపమోదములో మునింగి 
యాయాతనను మజచిపోవలయునని చూచుచుండెను. గురాపానాదుల 

వలన నొడలుమరచి యా దుసృహ పరితాపమును మజచిపోవఅయునని 

(పసయత్నించు చుండెను-కొని యా పరితోసమును మణఅచిపోవుటయెట్లు ? 

మహారాబ్లియై మురళ సకలదుఃఖముల నొక్కనారిగా మచి 

పోయెను.విలాస సాగరతరంగదుల నీందుచు నామె తన్ను దానే 
మబచియుండెను. ఈ (సపంచమున దుఃఖమనిగాని, కష్టమనిగాని 

యొకటి యున్నదను జ్ఞానమే యామెకు లేకుండ(దోయెన. పుట్టినది 
మొదలుగ నెట్టికోరిక నామెతన హృదయమున. (గ్రమ్మ క్రమముగ బెంచి 
పోషించినదో యట్టికోరిక యిన్నాళ్ళకు సఫలమైనది. శేనల నామ 
మాతముచే నామె మహాోరాజ్జియై యుండలేదు. విజయకరాయలు రాజ్య 

మును జూచుకొనుటలేదు-..ఆతడు నిరంతరము సామోదవిలాస 

నిమగ్నుడై యుండెను, అందుచే మురళయే యిస్సుడు మహరాజు 

ఇతరులపై నధికారమును (బదర్భించుబయం దెట్టి సుఖమున్న దో 

కేవలము మురళ కొక్క. తెకే తెలియును. ఆమె సుఖమునకు( బరిమితి 
లేదు-పోలికయును లేదు. 

కాని సుఖము మిగుల( జంచలమెనది_ఆకస్మికముగ మురళ 

సుఖాకొశమున దుఃఖమేఘాదయ మయ్యెను. మురళ శాంతిపూర్ణ 

హృదయమున నకాంతి యావరించుకొనియెను. సరళ కుమారుని( 

గన్న దను సంగతి మురళ వినియెను. మురళకు సంతానములదు. సరళ 
కట్టి భాగ్య మెందులకు ? తనకు లేనిది యితరులకు లభించినది. ఇక 

మురళ యెట్లు సహింపగలదు? ఇతరులయినచో( గొండెము సదొా6ప 

వచ్చును--కాని సరళ ప్నుతవతియైనది ! వబురళ దిని నెట్లు సహించగలదు ? 

ఆనంద పవాహమున ముని (గి తేలుచున్న మురళ సరళ వృతాం 

తమునే మఅచిపోయినది ___ ఇప్పుడా మెక బు|తజనన మైనదని వన్న 

తోడనే మురళ కత్సాహభంగ మయ్యెను. అప్పుడామె తననో “లని 
యింకను (బదికి యున్నాదా ?-. అట్లు (బతికియున్న కవటకు నాస 

సుఖములేదు ” అనుకొనియెను, 
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ఏమి మరళా! సరళ నీమార్గమున కెన్నంయను గంటకముగ 

నుండలేదే ! ఇతరులను దుఃఖపెట్టుట యెట్లో యామెకు. దెలియనే 

తెలియదే: ఆమె మూలమున నెట్టి యల్పకీటకమునకైన నపకారము 
కలుగుట కవకాళములేదే ! మురళా ! అట్టి సరళస్వభావయగు సరళను 

మార్గకంటకముగను సుఖాంతరాయముగను భావించుచున్నా వేమి ?-- 

సరళ కుమారుని. గన్నదనుమాట విన్నప్పుడే మురళ హృద 

యానందమ౦ంతయు నంతర్షిత మైపోయెను,. ఏమూలనుండియో వచ్చి 

యామె హృదయాంతరాశమునం దొక మహానలజ్వాల యుదయించి 

(పజ్వలింపసా గను, ఆ దుస్పహాగ్నిజ్వాలలచే నామె హృదయము 

మండుకొని పోవుచుండెను. ఆప్పుడామె “ ఎంతపని జరగినది ? ఇంత 

కష్టపడి చేసిన (పయత్నమంతయు( దుదకు ధ్వంసమైపోయినది : 

ఈ విధముగా సరళయే మహారాళ్డియైనది___ఇంలేకొదు మహారాజ 

మాతకూడ నైనఎ--నాకింకను నొక్క కుమారు(డైన కలుగలేదేమి ? 
సరళకే ముందుగ బ్ముతోదయమయ్యెను_ఆతడు మహారాజగును. 
ఆమె కొడుకే వహారాజై నచో నేనప్పుడు దాసికంటె నధమురాలనై 

పోవుదును_సహింపజాలను (పాణముతో నిక సహింపజాలను ” 

అని యనుకొనియును, 

మురళ మునుపటి మురళకాదు. ఒక సంవత్సరమునకు బూర్య 

మొకస్పుడామె మెట్టి దురాలోచనలలో మునిగియుండెనో యిప్పుడు 
మరల నట్టి యాలోచనములతో దినదినమును (గుంగిపోవుచుండెను. 
(కమక్రమముగ నామె వదనమండలమున( గాలమేఘచ్చాయ యావరించు 
కొనుచుండెను. మరల నవ్వులును విలాసములును బోయినవి, 

దాసదాసీజనులు భయముదే నామెయెదుట బడుట మానుకొనిరి, 

సఖులు చనవుతో మాటలాడుటకు వెజచుచుండిరి. మురళ యెన్వరి 
తోడను మాటాడక తనలో(దానే విచారించుచుండెను, 
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పదియవ (పకరణవం 

వతఎరళ కిప్పుడు తఅచుగ మహారాజదర్శన 
మగుటలేదు. ఆతడు (పమోదోద్యానమున 

వారాంగనా సరివేష్టితు(డై వారి యాటపాటలలో( (బొద్దులుపుచ్చు 
చుండెను. మరళ యాతనికి రెండు మూ(డు సారులు వార్తనంపెను. 

కాని యాత(6 డంతఃపురమునకు రాలేదు. అతనితో నాలోచింపకుండ( 

బనిచేయుట నుంచిదికాదు-._ ఇతర కర్యముల విషయమున మురళ 

స్వామియాల్ో చనకు నిరీక్షించుటలేదు కాని యిప్పుడు తన హృదయ 
తాపము నడ(గించుకొనుట కేమి చేయవలయునో యాతనితో నాలో 

చింపక తప్పినదికాదు-అందుచే మురళ విజయరా యని కనేక పర్యాయము 
లంతఃపురమునకు రమ్మని వార్తనంపెను. కొని ఏిజయరాయలు విలాస 

నిమగ్నుడై యున్నాడు-మురళం జూచుట కాతని కవకాశము లేకుండెను. 

అప్పుడు మురళ (కోధపరవళ యయ్యెను. ఆమె భయభావము 

శతగుణాధిక మగుచుండెను. అందుచే నామెయే స్వయదుగం (బమోదో 

ద్యానమునకు( టోవుట కుద కురాలయ్యను, ఆమె వచ్చుచున్నదని 

తెలిసి రాజపార్శ్యవ రులు భయముతో నుద్యానమును విడిచిపోయిరి. 

నాట్యత్తీలందయిను దాంగుకొనిరి, పరిచారికలు భయ్మపకంపిశలై పోయిరి, 
ఈ (ప్రపంచమున నెవ్వరికి నింతగ భయపడరు, మురళ యుద్యానమునకు 

వచ్చి చూచునప్పటి కందజును దాగియుండిరి. మహారాజు మధ్యపాన 

మదత్తతచే సగము చచ్చియుండెను. ఆతడు సంజ్ఞాహీను(డై పడియుండె 
ననుట యత్యు క్రీ కానేరదు. 

ఇది యంతయును జూచి యనహ్యముతో నభిమానముతో, 

(గోధముతో గర్వముతో మురళకూడ నించుమించుగ నున్మత్తురాలై 

పోయెను. మురళ భర్తయొద్దకువచ్చి బలవంతముగ నాశనిని నిటునటు 
దొరలించి పిలిచెను. అప్పుడు విజయరాయ లతికష్టముతో( గన్నులను 

విప్పి కాదంబరీ ! మద్యపొ(తమును దెమ్ము ” అని యస్పష్టముగ 

బలికెను. ముగళ యి(క(6 గోసము నడ(చుకొనజాలక “ విజయరాయా ! 

సీవింతవనజ కథః పతితుడవై పోయితివా ?” అనియెను. 
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మురళ వాక్యములు శీతలత మతుషారళీకరములం దోలి విజయ 

రాయని హృదయమున (బవేశించెను. భయముచే నాతని మైకము 
నిమిషములో వదలిపోయెను, ఆకడు లేచి కూర్చుండి విస్పారిత నయన 

గో మురళవంక. జూడసాగెను. 

ముర--కం(డినీజంసి సింహాసనము నధిష్టించుట యి౦ందుకొరకా? 

భయుముదే గడగడ వణకుచు వ “ ఊరకుండుము ! 

ఊం౮కండుము ! ఎవ్వరైన విసిపోయెదరు :” అనియెను, 

ముర-_._-షంక్ను (దాగుబోతవై పళువువలె. బడియుండుము | 

అదయే మేలు | —_అట్టయినచో నీ నగరమునందలి (పతిగృహమునకును 

నేన నయముగ బోయ పికృహక్యచేసి రాజ్యమును సంపాదించిన 

పాసాల్మున కమైనదో, ఎట్టి యధోగతి సంపా ప్రించినదో, యా పాపమున 
కెట్టి పాయళ్చి త్తమెనదో_యందజునువచ్చి చూడు(డని చెప్పుదును, 

విజ... మురళా ! నీపొదముల( బట్టుదును  ఊరకుండుము : 

ముర-_ఎట్లూరకుండగలను ? నీవంటి బుద్దిహినున కిట్టి శిక్ష 
కాకయుండినచో జ్ఞానము కలుగదు. 

విజ. నేనేమి చేయవలయునో చెప్పుము? 

ముర-_లెమ్ము ! ఇచ్చట నితరు లెవ్వరును లేకుండ(జూడుము, 

అనిచెప్పి మురళ నలువంకల. దిలకించి యుద్యానద్వారమును 

బంధించివచ్చి యాతనింజూచి “సరళకు గుమారుడు కలిగెనట | 

వినలేదా ?” అనియెను. 

విజ ఎవరికి ? 

ముర. వినబడలేదా ? సరళకు... 

వఏీజ-.చాల నంతోషము ! 

ముర-__.చాల సంతోషమా ? నీవంటి గాడిద యీ (పపంచమున( 

బుట్ట యుండదు, 

ఏజ.-- ఏమి మురళా ! మరల నేనేమితప్పు చేసితిని ? 

ముర. సరళ కుమారుండే నిడ్నుబోలు మహారాజగును -- అప్పు 
డిక నెమున్నది ? 
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విజయరాయలు పార్వమునందున్న మద్యపాతమునశకై చేయి 
చాచెను, అప్పుడు మురళ “ అంతటి దారుణకృత్యమునుజేసి సింహాసన 
మెక్కినను లాభము లేకపోయినది. నాకు సంతానమున్నను సరళ 
కుమారు(డే రాజగును ” ఆనియెను. 

ఏిజయరాయలు సురాపాాతమును బెదవులయొద్ద నుంచుచుండు టను 

జూచి మురళ సక్వరముగ నాతని హస్తమును బట్టుకొని (క్రోధముతో 
గర్జించుచు “ ఇంకను నీవిధముగ విషపానముం జేయుచుండుటయే 

పనియాొ ? ” అనియెను. 

విజ ఇంచుక (తాగనిమ్ము ! నా మనోబలము తగ్గిపోవుచున్న ది. 
ముర... ఇ(క బలముతో. బనిలేదు-కావలసీనంత బలమున్నది. 

విజ---పనియున్నది-నీవు చెప్పదలచుకున్న దేమోనేనెరుగుదును. 
ముర.._.చెప్పుము ! చూతము! 

విజ... సరళ కుమారుని జంపుమందువు. 

ముర... నీకు సాహసము లేకపోయినను బుద్ధియున్నదవని యిప్ప 
టికి. దెలిసినది : ఈపని చేసితీరవలయును, 

విజ-...నేనెందులకు ? నాతో. జెప్పుట యెందులకు? నీవే 

మహారాజవు ! నీవాజ్ఞాపించినంత మాతముననే పనిజరగిపోవును. 

ముర. ఈపని చేయక తప్పదు. 

ఏజ---నన్ను కమింపుము--మురళా ! నన్ను. బట్టుకొనుము-- 

ఆ కరవాల మదిగో । అదిగో_అదిగో_ఆ యున్మాదిని- ఎవరక్కడ ? 

నా కృపాణముం దెమ్ము [--చావవలసియున్నచో ద్వంద్వ యుద్ధముననే 

చచ్చెదను, 

అసహ్యముతో మురళ విజయరాయని నోటిలో సురాప్మాతమును 
వ౦చెను. ఆ యుష్టాసవ ముదరస్థ మైనతోడ నే విజయరాయనికి జ్ఞానోదయ 

మయ్యెను, ఆః డప్పుడు నలుదెసల వ్యాకుల నయనములతో. 
జూడదొడంగెను. పిమ్మట నాతడు “మురళా! నీవా! మరల నేనా 
స్వప్నమునే గాంచితిని ” ఆనియెను, 

ముర___నీవలన సి(క రాజకార్య ములు నెజవేటునను నాశలేదు. 

సీవిచ్చటనే మధ్యపానముచేయుచు నధఃపతితుడ వగుము. ఇక నీతో 
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జెప్పిన నేమ్మిపయోజనము ! అనిచెప్పి మరళ యటనుండి వెడలిపోయెను. 
విజయరాయ లామెను మటీ పిలువలేదు. మహారాజ్జిపదళబ్దము వాయు 
మండలమున(6 గలసిపోయిన తరువాత నాతడు తన సహచరులను 

బిలిచెను. పిమ్మట మరల సురావాహిని [పవహించెను-నంగీతత రంగము 
లుప్పొంగెను- ఉత్సాహ(_పభంజనము చెలరేగెనుకాని విజయ రాయని 
హృదయమున నా యగ్నిజ్వాల చల్లారలేదు. 

ఆయగ్ని చల్లారునదికాదు---ఎవ్వడు నిడుటోలురాజ్య సర్వ 

నేనాధ్యతు(డై. యుండెనో, ఎవ్వని పర్నాకమముచే సమస్త శ(తుమండ 

లమును భయ్మపకంపిత మయ్యెనో, ఎవ్వని నామశవణ మ్మాతమున 
సక లారణ్యకసమూహమును దిలాయితమయ్యెనో యాత డిప్పుడు 

బాలునికంటె నధము(డును, నా(డుదానిచేతి కీలబొమ్మయు నై పోయెను. 
ఆ భయంకరాగ్నిచే నాతని హృదయమునందలి యా బలమును--- 
ఆ శేజమును--ఆ సాహనమును __ భస్మీభూతములై పోయినవి, 

పదునారండవ [పకరణము 

నరురళ రాజపాసాదమునకు( పోయి నగరా 
ధ్యతుండగు నరసింహరాయలను విలిపించెను. 

ఆతడు వచ్చిన తరువాత దాసదాసీజనమును సఖులనుగూడ నవ్యలకు( 
బంపివెచి యాతనితో “ నీకార్యసామర్థ్యముసకు నేను మిగుల సంత 

సించితిని” అనియెను గౌరవపూర్వముగ నరసింహరాయలు “ మహో 

రాజ్జీమలణి యన్నుగహము : ” అనియెను. 

ముర----నీవు సర్వ నేనాధ్యకుడ వగుటకు దగినవాడవు. 

నర-_ ఏలికక్ళృప ! 

ముర... ఒక ఘనకార్యభారమును నీపెనుంచుటకు మే మిచ్చ 

యించుచున్నాము. ఆ కార్యము సఫలము చేయగలిగినచో నప్పుడు మేము 

సీకు సర్వ నేనా ధిపత్యము నొసంగదలచితిమి, 

నర---మహారాళ్టి యాజ్ఞయిచ్చినంత మా(తమున నేనాకార్యమును 

నిర్వహించెదను. ఇది యొకేకాదు. మహారాజ్ఞి నెలవైనచో నెన్ని 
ఘనకార్యములనై నను జేయుటకు సిద్ధముగ నున్నా(డను. 
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ముర-_నేనెజుంగుదును. నీవంటి సమర్దుం డరాజ్యమునం 
దొక్క-డును లేడు 

నర-_ అదియును మీ యన్నుగహమే, 
ముర సరళ కొక కుమారు(డు కలిగినా(డు- 

నర... ఎంతపని జరగినది ; ఆమెకు గుమారుడా ? 

ముర ఎమైన నేమి.ఆ కుమారుడు (బదికియున్నచో సింహాస 

నమున్రై దేశమున మరల విప్లవము (ప్రారంభమగును. రాజ్యశాంతి 
కొజకై యా శిళువును దుదముట్టింపవలయును. 

నర_బొను-(బదికియున్న చో నన్నియు ననర్థకములే. 

ముర--_గురుతర మైన యా రాజకార్యము సీమూలముననే నిర్వ 

పొంపబడవలయిుిను. 

నరసింహరాయలు తల(దడవుకొనుచు ' ఈదాసున కేమియాజ్ఞ? : 

ఆనియెను 

ముర---నీవిప్పుడే కేతకీదుర్లమునకు బొమ్ము! తరువాత నేమి 
చేయవలయునో నీకు వేటుగ జెప్పనక్కఅలేదు. 

నర-_మహారాబ్లీ ! నేను యుద్ధముచేయుట యెలుంగుదును-- 

కాని నేనెన్న డును ఘాతుకవిద్య నభ్యసించి యెటుంగను. 

నరసింహారాయని స్వరముంబట్టి మురళ మణియొకలాగున 

భావించెను. ఆతని యాంకరికోద్దేశమును (గహింపవలయునని యామె 
యు ద్రేశము. నరసింహరాయ లవనతమ_స్టకుండై నిలువబడియుండెను, 
అప్పుడు మురళ “ అట్లయినచో సీ మూలమున నీకార్యము నెఅవేణునను 

నాళలేదా ?” అనియెను. 

నర= దేవీ" ఎట్లు చేయవలయునో యుపదేశిచినచో నట్టు 

చేసెదను. 

ముర... నీ కుపదేశిచుట యన నేమి ? 

నర _నేనేవిధముగ నేకార్యమును జేయవలయునో యాజ్ఞా 
పింపుము--ఇస్పుడే బయలు దేణి పోయెదను. 
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ముర... నీవు కేతకీదుర్గమునకు బోయి యా శిశువు నెట్టయిన( 

దల్లినుండి యెడబాపి దూరముగ దీసికొనిపోయి కత్తితో బొడిచిగాని.... 

మెడనులిపి గాని. 

నర-_ఇక విననక్క_అలేదునేనిప్పుడే బయలుదేుచున్నాను. 

అనిచెప్పి నరసింహరాయలు గొరవసూచకముగ( దలవంచి నెలవు 

గైకొని యటనుండి వెడలిపోయెను.ఆసమయమునం దెవ్వరో తను 
జూచిన ట్లాత( డనుకొవియెను. ఆతడు నిశక్చయముగ నచ్చట నేదియో 
భయంకర దృశ్యమును గాంచియే యుండెను, 

నాడంతయు నరసింహరాయ లనేకవిధముల నాలోచించు 

కొనియెను. ఒక వైపున సర్వ నేనాధిపత్యము---మజియొక వెపున 
శిశుహత్య._ ఇది చేయుటయెట్లు ? రాక్షసుడు తక్క. మనుష్యమా(తు( 

డెవ్వడై న నిట్టి 'ఘోరకొార్యమును జేయగలుగునా ?— నేనా పతిత్యము 

లభించుననులోభ మిట్టి సందేహముల నుండనీయదు-కొౌని యందుకొజ 

కిట్టి దారుణకార్యము చేయవచ్చునా ? ఈ విధముగ నాత(డనేకవిధముల 
నాలోచించుకొనియెను. కాని యేమియును స్థిరపజచుకొనజాలకపోయెను, 

అతడు మహోన్నతు(డు కావలయునను కోరికకలవా(డు-అట్టి యాళ 
యాతనికి. జిరకాలమునుండి యున్నది. ఇప్పుడా యుద్దేశము (కమ 
(కమముగ బలపడసా గను. తుదకాతడు “ ఈకార్యము నామూలమున. 

గానేరదు--కొని (దవ్యము నొస.గినచో( జొలమంది యిట్టి కొర్య మును 

చేయుట కొడ(బడగలరు, అస్రేల చేయింపరాదు ? సామాన్యమైన 

దయకును-మమళ్వమునకును లోబడి సర్వ సేనా పతిత్యలాభమును వదలు 
కొనుటయును మంచిదికాదు. కానీ యిందువలన(గూడ నొకకష్టమున్న ది, 

ఎట్లయిన నీరహస్యము బయలపడినచో లోకులయెదుట దలయెత్తుకొని 

తిరుగుట యెట్లు ? ఇంతే కొదు-_ఎట్టయిన నీ భయంకరకృత్యము వెల్లడి 
యెనచో రాజబంధు లందబును మరణదండనము గావింతురు-- ఇప్పుడేమి 

చేయవలయును ?--నాకు నేనాపతిత్వముతో( బనిలేదు ” అనుకొనియెను, 

నరసింహరాయలు రా్యాతియంతయు నాలోచనా నిమగ్నడై. 
యుండియు నేమియును స్టిరపణచుకొనలేక పోయెను. రాతి యాత, 
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డొక్కసారియైనను గన్ను మూయలేదు ఈ శీవికమునం దాత( డెన్నడు 
నింతగ నాలోచింపలేదు. నేనాపతి కావలయునను నాశ సామాన్యమైనది 
కాదు. ఆయాశచే నాత( డాకర్షి ంపబశ చుండెను. మరల శిశుహత్య 

యనుమాట తోచినంతనే యాతని సర్వాంగకములును (బకంపితములై. 

పోవుచుండెను-ఆత (డే మిచేయగలడు? తుదకు బిచ్చివాడై పోవునా యేమి? 

మయునాటి యుదయముననే లేచి నరసింహరాయ లొంటిగ 

నెచ్చటికో వెడలిపోయెను. ఇంత యాకస్మికముగ నాతడు నగరమును 
విడినిపోవుట కంకజును విస్మితు లెరి. మేమెజుంగుదుము ! ఆతడు 

కేతక్రీదుర్లమున కే బయలు దేటి కాడు !-_ఇప్పుడు పాపమునకును బుణ్యము 

నకును (దబల యుద్ధము జరిగినది... పలోభమునకును నదాంసకును 

మహారణము జరగినది=ఎతుదకు బాపలోభములకే విజయము కలిగినది, 

నరసింహరాయ లొ_టరిగనే కేశకీదుర్గమునకు బోయెను. ఆతడు 
తనలో “రణక్షేతమున నేనెన్నియో హత్యల. గావించితిని, అరణ్య 
క్షేతమునంగూడ లెక్కలేనన్ని హత్యల గావించితిని_ఒక్క_ శిశుహత్య 
గావింపజాలనా ? విశేషించి యీ కార్యము రహస్యముగ నేనే చేసినచో 

నెవ్వరికిని దెలియటోదు ” అనుకొనను. 

పాపాత్కుడి ప్రే తలంచుకొనును-కొని పాపముమా(త మెప్పటికై న 

బయలుపడక మానదు-_..చాలమంది పాపకార్యముల. జేయుపట్టున 

నీ విధముగనే మనస్సును (బబోధించుకొనుచుందురు. అప్పుడు హృద 
యాంత రాళమునుండి యస్పష్టస్యరమున “పాొవము చేయవలదు ” 
అను మాటలు వినంబడుచునే యుండును కొని కొంద తామాటలను 

ఏనిపించుకొనరు కొందరా హితవచనములను (గహింపజాలరు- 

కొందరా పమితభావములను భావింసజాలరు, 

పండ్రెండవ (పకరణవనం 

నంసింహరా యలు కేతకీదురగ్గమున బ్రవేశించెను. 

కాని రాజకుమారియగు సరళాదేవిని దర్శించుట 

కాతడు సాహసింపజాలకపోయెను. అతడు మొట్టమొదట సరళ వృత్తాంత 

మంతయును దెలిసికొనియెను. సరళ కెట్టి వినోదములునులేవు, ఆమె 



134 శ్యామల 

యెవ్వరితోడను మాటాడుటలేదు ఆమె ఎప్పుడోగాని శయా్యావంది 

రమును విడిచి వచ్చుటలేదు. భోజనమన కైన పిలువగా బిలువగా 
నెప్పుడో యొకప్పుడు భుజియించును. ఆమె మొగము(జూచిన గుండెలు 

(బద్దలై పోవును. ఆమె కన్నులనుండి యృళుధారలు నిరంతరము 
(పవహించుచునే యుండును. దాసదాసీజన మామె సమ్ముఖమున నుండుట 

లేదు. కఠినహృదయులగు (పతీహారులుకూడ నామె కష్టములకు దుఃఖించు 
చుందురు. వకుళకూడ నామెతో మాటాడుటకు సాహసించుటలేదు. 

ఏమి మాటాడబోయినను నామెకేమి జ్ఞ ప్రికివచ్చునో యేమిచెప్పిన 
నామె హృదయ మెంక నొచ్చునో యని వకళకూడ నేమనుటకును 

శంకించుచుండెను. ఆమెకు జెప్పవలసిన మాటలుమాాత మేమున్నవి ? 

రామరాయనిమాట _ సింహాస ఎముమాట -__- పాప మాళిశువుమాట _ 

మాట యొత్తినంతనే యామె ళోకము పొంగిపోవుచుండును కన్నుల 
నీరు నిండిపోవుచుండును---ఇ6క నెవరేమి మాటాడగలరు ? 

సరళ యేడ్చుటలేదు గట్టిగ యేడ్చినచో నామె హృదయమున 

నింతటి వేదనమే యు_డకపోవును. ఆమె పెకి దుఃఖించుటలేదు; 
ఆ దుఃఖమునకు వికాసములేదు_స్ఫుటత్వములేదు; కేవల మాంతరికమై 

యుండెను. ఆందుదేతనే యామెను జూచిన గుండె పగిలిపోవును .__ 

అందువలననే యామె దుఃఖము దుస్సహమెయుండెను. ఆమె మొగము 

చూచినచో నెట్టి కఠినహృదయుల క్రైనను గన్నీరు రాకమానదు. 

సరళ తన కుమారుని నొక నిమిషమైనను విడువక తనచెంతనే 
యుంచుకొనుచుండెను. తుదకు వకుళ కై న నిచ్చుటలేదు. ఈపపంచమున 

విశ్వసింపదగిన వారామె కెక్వరునులేరు. మందభాగ్యురాలగు నామె 
రేయంబవలు కుమారుని నొడియందుంచుకొని యేక్చుచుండును. ఆమెకు 

బు(తుడే జీవితాలంబనము_సరళ పుతుని నొక నిమిషమైన( జూడక 
యుండజాలదు.కుమారుని నెప్పుడు నెత్తుకొవియే యుండుటచే నామె 

శరీరమంతయు మలినమైపోయెను. శిశుసంరక్షణమునందే నిరంతరము 
నిమగ్నమై యుండుటచే నామె శరీరస్వాస్థ్యము చెడిపోయెను. సరళకు 
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మునుపటి రూవములేదు-._మునుపటి సౌందర్వములేదు-_.మునుపటి 
లావణ్యములేదు---ఒకప్పు డానందసుఖస్వరూపిణియెయున్న యామె 

యిప్పుడు దుఃఖస్వరూ ఏణీ్యయెై యుండెను, 

ఈ సంగతులస్ని యును విని నరసింహరాయలు చాలనిచారించెను, 

అప్పుడాతడు తనలో “ _పేమావతారమూ _ర్రియగు విట్టితల్లి యొడినుండి 

యా ముద్దుబిడ్డను నేనెట్లు వేణు నేయ( గలుగుదును ? ఇట్టి మందభాగ్యు 
రాలికి మణీయు నిట్టిప్టుతళో క దుఃఖమును నేనెట్లు కల్పింపగలుగుదును ? 

ఆమెకష్ట మీవరకే పరిపూర్తి నందియిన్నది, ఆమె శోకము పరమావధి 
నందియున్నది. ఇక నామె యించుక కష్టమునై నను, నించుక శోకము 
నైనను సహింపగలదా ? ఆమె నిశక్చయముగ మరణింపగలదు, ఆప్పుడు 

నన్ను శిశుహత్యాపాపమే కాక స్తిహత్యాపాతికము కూడ( జుట్టబెట్టు 
కొనును--- నేనింతటి దారుణకృళ్యుమును జేయ(శాలను ” అని భావించు 
కొని యాతడు సరళను జూడకుండగనే మరలిపోన్సట కుద్యు క్పుడయ్యెను, 

కొసి యాత. డట్లును జేయజాలకపోయెను. మరల దనలో 
“ నేనీకార్యమును సాధింపకుండ రాజధానికి దిరిగిపోయినచో మురళ 
నాపై దారుణ(కోధమును వహింప(గలదు. సిశ్చయముగ నామె యేదియా 

మిషకల్పించి నాయుద్యోగము నూడ(బెటికించును. నన్ను€ గారా 
గారములో గూడ (దో "ఆ మరణము నేను నిర్భంధితుడనై 

యుండవలసినదే. నాకీకార్యము చేయుటకంటె 

గత్యుంతర చుమి? ' భావించుకొనియెను, 

యో విధముల నాటో 

నిళ్చయించుకొనియను. 

ఘకచోటికి. దీసుకొని 

“కపోయినను దాధలేదు, 

"ను జ౦పి వచ్చితినని 

వ “రళయొద్ద నుండి 
తప్పిం. యా బిడ్లను 

a) 

తీసికొన( 
సింహా 

రాయలు సరి, 
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దాసివచ్చి “ రాజకుమారీ ; రాజధానినుండి నగరాధ్యతండగు 

నరసింహరాయలు వచ్చియున్నాడు. ఆవశ్యకంబగు రాజకార్య విష 

యమున మాటాడుటకె యాతడు మీదర్శనమును గోరుచున్నాడు ” అని 
మనవిచేనసెను, సరళ యా దాసిమాటలను బాగుగ దెలిసికొన( జాలక 

వ్యాకులిక నయనములతో నామెనంక( జూచుచుండెను. అప్పుడు దాసి 

మజియేమియు మాటాడ( జాలకపోయెను 

అప్పుడు వకుళ సరళం జూచి “ సఖీ: యించుక ధైర్యము 

వహింపుము. అధ్రెర్యపడవలదు. ఈవిధముగ నున్న నిన్ను(జూచి 

లోకు లేమనుకొందురు. యువరాజు రాజ్యమున లేనంతవజకు నీవే 
నిడుుటోలు మహాం౮ంఖ్హి వనుమాట మఅచి యుంటివా యేమి?” అనియెను 

§ మహారాజ్ణి ” ఆసుమాట వినుటతోడనే సరళ మెల్లగ దలయూచి 

తన యంగీకారమును సూచించుచుండును. ఇప్పుడుకూడ నామె యే 
చేనెను. ఇంతేకాక యిప్పుడు తన పసిబిడ్డను వక్షమునం జేర్చుకొని 

దాచుకొనియెను---త న ముద్దుబిడ్డ నెవ్వరో యెత్తుకొనిపోవుటకు వచ్చి. 
యుండిరని యామె మనసున దబోధయగుచుండెను.ఆమె యేమియు 

మాటాడకుండుటం జూచి వకుళ “సఖీ ! దర్శనమునకై నరసింహ 
రాయని రమ్మని చెప్పవచ్చునా ? * అనీయెను. 

ఇంత నేపటికి సరళ “నగి “శ్వరు ?” అనియెను. 
వకు-._.ఆతడు నగగా "జకార్యము కొణకు 

వచ్చియున్నాడు, 

సరళ కొంతనే' "వేను 
మందభాగ్యురాలను. ల్ 

లేదా? నా ముద్దు బిడ్డను 

వచ్చియున్నారని నావ 

వకు ర 

పోపునంతటి [ః 

స్ ఎమ్మట 
కళ రమ 

ఎటోయెను, 
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పదమూడవ (పకరణను 
నరసింహరాయలు వచ్చెను. మూర్తీభవించిన 
శోకదేవతవలె నున్న నరళాదేవిం జూచిన 

తోడనే యాతని హృదయము భగ్న మైెపోయెను_ఆకస్క్మికముగ నాతని 

తలప విడుగుపడినట్లయె్యెను. ఆతని హృదయకందరమున( దటాలున 

నొక భయంకరాగ్నిజ్వాల యుదయించి (పజ్వలించుచుండెను. ఆపాద 

మ _స్తకమును సర్వాంగకములును విద్యు(త్సవాహ పూరితములైనట్టుండెను, 

ఆతం డప్పుడు తాను భావించుకొన్న దానికంచి సరళ దుఃఖము శత 

గుణము లధికముగనే యున్నట్లు (పత్యక్షముగ( దెలిసికొవియెను. ఇంత 
కంట నధికదుఃఖములను నెవ్వరు నెన్నడు ననుభవించి యుండరని 

యాతడు భావించుకొనియెను. ఆత? డామెనుజూచి కొంత నేపటివజకును 

గొయ్యవలె నిలువ(బడిపోయెను. 

పిమ్మట నాత(డు “ నేనెంతటి పాషండుడను ఎంతటి నరాధ 
ము(డను ! ఎంతటి (కూరజంతువను !: ఈ మందభాగ్యురాలి యొడిలోని 
పసివిడ్డను-_ ఈ మె _పాణముల కేకమ్మాతావలంబ స్వరూపమైయున్న 
యీ చిన్నశిశువును- ఈ మె హృదయసర్వస్వమైయున్న యీ పసిపాపను- 
ఈ చిన్న బిడ్డను విర్ణయుడనై యపహరించుకొని పోవుటశకై వచ్చితినే ! 

నాకు నేనాపతిత్వ మక్కఅలేదు---నిడుటోలు రాజ్యమునందే కాదు 
జగత్తునందలి సకల సామాజ్యముల యందునుగల సకలై శ్వర్యములను 

నా కొసంగినను నేనిట్టి దారుణకృత్య మును జేయజాలను--చేయ (జాలను-” 
అని యనుకొనియెను. 

ఆతని హృదయము దుఃఖముతో నిండిపోయెను. ఇ(క నాత(డు 

సహింపజాలక బిగ్గరగ నేడ్చుచు రాణియగు సరళాదేవి సమ్ముఖమున 

మోకాళ్లుపె వంగి “ మహారాజ్హీమణీ ! నేనిప్పుడొక దారుణకృళ్య మును 
౧ ము 

గావించుటకి యిచ్చటకు వచ్చియుంటిని. ఆ మాటలలో నిశ 

(బయోజనములేదు. భగవంతుడు నన్నా భయంకరకూపమునం బడిపోవ 

కుండ గటాకించినాడు- దేవీ! నేము మొదలు నరసింహరాయలు 
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నీదాసాను దాసుఃడు-_ఇప్పుడే నేను యువరాజుతో గలియుటక్రై పోవు 

చున్నాడను-ఇక భయములేదు. ఆతడు శతసహ్మస్రారణ్యనై నిక 
సమేతు(డై రాజధానికి వచ్చుచున్నా (డని నేను విశ్వాసపాతులగు వారి 
మూలమున వినియున్నాడను-ఆత( డచిరకాలముననేవచ్చి నీదుఃఖములను 

దొల(గింప జేయగలడు ” అనియెను. 

సరళావకుళ లిరువురును నరసింహరాయల చర్యలకు విస్మితలై 

పోయిరి. వారి కేమియును బోధపడలేదు; అన్షే యాతనివంక( దదేక 
దృష్టితో జూచుచుండిరి, అప్పుడు నరసింహరాయలు “ మహారాబ్లీమణి : 
అనుజ్ఞమైనచో నేవకు( డిప్పుడే నెలవు గైకొనుచున్నాడు- ఒకమాట--- 
రాజకుమారుని జాగరూకతతో( గాపాడకొనవలయును---ఆ శికువును 
సీయొడినుండి వేణు నేయుట కె. యెన్నియో కుతర్యతములు జరుగు 

చున్నవి ” అనియెను, 

సరళ భయముతో జిన్ని బిడ్డను వక్షమునం జేర్చి దాంచుకొని 
కన్నీటితో వకుళం జూచుచు “సఖీ! వింటివా ! నా మనసు చెప్పుచున్న క్లే 
మైనది ” అనియెను. వకుళకూడ( గన్నీరు పెట్టుకొనియెను. “సఖీ! 
నా స్రాణములుండ (గా నెవ్వరినై న నింతపని చేయనిచ్చెదనా!” అనియెను. 

అప్పుడు నరసింహరాయలు సన్మానపూర్వకముగ “* దేవీ: 

నేనిప్పుడే యువరాజునొద్దకు. బోవుచున్నాను, ఏమైన. జెప్పవలసి 
యున్నచో ననుజ్ఞ యాయవలయును ” అనియెను. 

సరళ చాల నేపటివణకు మాటాడ(జాలక పిమ్మట నీకాయన దర్శన 

మైనచో నిట్లు చెప్పవలయును. “ సరళ యిక నెంత యోకొలము జీవింపదు- 

ఆమె మీతో జెప్పవలసిన దేమియునులేదు--మీరు సుఖముగా నున్నట్లు 
వినుబయే సరళకు సుఖము--కౌొని--నీ చిన్నకుమారుడు.” 

సరళ యి(క మాటాడ(శజాలక పోయెను. వకుళ కంఠమును 
గొగిలించుకొవి యామె వక్షమున మొగమానుకొని యేడువసాగెను. 
వకళయును సరళను గొగిలించుకొని యేడ్చుచుండెను. ఆ దుఃఖమును 
జూడజాలక నరసింహరాయలు సత్వరముగ నటనుండి వెడలిపోయెను, 
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ఇట్లు జరగిన కొల(దికాలమున కొక దినమున( (బాతఃకాలము 

నందు రాజధానీనగరమంతటను నొక (పవాదము బయలు దేటెను -_- 

నగరాధ్యకుండగు నరసింహరాయ లై దువేల యళ్వనై న్యముతో 
నగరమును విడిచిపోమెనని యందయిను జెప్పుకొనుచుండిరి., యువరాజగు 

రామరాయనితో. గలయుటకే యాత. డట్లు పోయియుండునని 

య౦ందలజును భావించిరి. ఈవార్త వాయుకి ప్తంబగు నగ్నిజ్వాలవలె 

నొక గృహమునుండి యొక గృహమునకు నగరమంతటను వ్యాపించెను. 

చూచుచుండగనే యీ వార్త నగరమంతటను (బాకెను. నగరమంతయు 

నీవార్తతోడనే సంక్షోభించిపోవుచుండెను. అందలును విజయరాయని చే. 

వీడింపబడి కష్టముల నొందుచున్నవారే కొని యింతవరకు బహిరంగముగ 

నిట్లు శ్యతుపక్షమున నిర్భ్మయముగ( జేయుటకు సాహసించినవా 

రొక్కరునులేరు. ఆందువలన నాతడే (పధమ విదోహిగా బరిగణింప 

బడియెను... అతడు సామాన్యుడు కాడు నగరాధ్యకు(డు ! రాజ 

నెనికులలో (బధాను(డు-._.మహారాజునకు విశ్వాసపా(తులగు నంగ 

రక్షకులలో నొకండు..-నరసింహరాయని యిట్టి సాహస పరివ ర్తనమున 

కందయి నాశ్చర్యనిమగ్నులి రి. 

ఈవా_ర్త (కమముగ మురళకు దెలియవచ్చెను. నరసింహరాయలు 

మురళ యాజ్ఞాపకారము చేయకుండుటయేగాక శతువులలో గూడ? 
చేరిపోయెనే ! ఈ స.గతి వినినంత నే మురళ (కోధ దుఃథాభిమానములచే 
నున్మ త్త పాయయమైెపోయెను. 

(పమోదోద్యానమునందలి వీజయరాయనికి గూడ నీవా ర్తం 

దెలుపుటకై యొక (పధానోద్యోగివచ్చి “మహారాజా: నరసింహ 

రాయలు పంచసహస్తాశ్వ సైనికులతో రామరాయని పక్షమున జేరుటకై 
పోయినాడు ” ఆని చెప్పెను. అప్పుడు విజయరాయలు మదవి 

(భమముతో( దేలగన్నులవై చుచు 'విరిటోండీ: పాడవెతోడీ:” అనియెను. 
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అచ్చటినుండియో యొక గాయిక వచ్చినది. 
ఆ కోకిల కంఠస్వరమునకు సాటిలేదు. దేశమం 

దంతటను నా గాయిక నామము వా్య_పమెయుండేెను. అపూర్వంబును 

నసాధారణంబును నగు నామె మధురసంగీతము నాలకించుటకై బాలురును 

వృద్దులును, స్త్రీలును, బురుషులును సర్వజనులును వేడుకపగుచుండిరి. 

కొని నులభముగ నట్టి యదృష్టము లభించుట కుపాయములేదు ! ఆమె 

యింటింటను గానముచేయు గాయికగాదు, లక్షనిష్కముల నిచ్చిన(గాని 

యామె సభారంగమున( (బ వేశింసదు | 

ఆమెరూప మపరూపమైనది--అంతటి సుందరీమణి యా లోకము 
నందేలేదు.ఆమె వదనమండలము నొక్కసారి చూచినచో నా యతిలోక 

రామణీయకమున కెంతవారలైన నింతలో విముగ్రహృదరమలు కాక 
మానరు-ఆమె వదనమునుండి నిరంతరము నమృతము వర్షించుచుండును- 

ఆ సుందరవదన మండల సందర్శనముచే హృదయకమల మాశాతరంగ 

సంచలితమైఫోపును, జనులందజు నామెను జూచి యున్మత్తుర్ణె_ 

పోవుచుండిరి--ఆమె మధురమోహన సంగీత్మశవణమునకై యువ్విళ్ళారు 

చుండిరి. కాని యామె దర్శనమైన ఆధియించుటలేదు-... ఆమె రాజ 

మార్గమున బయలు దేరుటలేదు--తన యింటి కెవ్వరును రానిచ్చుటలేదు-_ 
తానెవ్వరి యింటికిని బోవుటయులేదు. 

ఆమె క్షీర్తియును గానకౌశలమును (బతిగ్భృహమునందును (బతి 
ధ్వనించు చుండెను. కాని యింతవణ కెవ్యరు నామెను జూచియుండలేదు- 
ఎవ్వరు నామె గానమును వినియుండలేదు-ఆమె యస్పుడప్పుడు తన 
యింట నొంటిగ( గూరుచుండి పాడుచు వీణ వాయించుచుండును_ 
అందుచే నామె గానమును దూరమునం దుండియైన( గొందరు కొందరు 
విన(గలిగిరి. ఆమె యప్పుడస్ఫ్సుడు మందిరగవాక్షద్వారముకడ నిలువబడి 



పదునాలుగవ (పకరణము 141 

రాజమార్గమును దిలకించుచుండును. అందువలన? గొందరు కొంద 

రామెను జూడ(గలిగిరి. అట్లామె గానమును విన్నవారే యట్లామె 
రూపమును గన్నవారే తమతమ మి(తులతో( (దిశంసించుచుండిరి, 

ఈవిధముగా నానోటనానోట నామె (పతిభ దేశమందంతటను వ్యాపించెను. 

విడుుబోలు నగరమునకు మునుపటిదినములు పోయినవి. ఇప్పుడా 
యానందవిలాసములులేవు. పూర్వమువలె నిప్పుడింటింటను నృత్య 
గితములులేవు. దేశమంతటను భయమే రాజ్యము చేయుచుండెను. 
మహారాజగు విజయరాయలు స్వయముగ రాజకార్యముల( జూచుకొన 

కున్నను మురళ (పబలపరా[కమముతో రాజ్యశాసనముల( గావించు 

చుండెను. అంతఃపురమునందే యున్నను నామె తేజము దేశమంతటను 
వ్యాపి ంచియుండెను. సకల రాజోద్యోగులు నామె పిడికిటిలోనుండిరి. సకల 

నెనికులు నామెకు దాసానుదాసులై యుండిరి, సకల సామంతులు నామెకు 

భయపడుచుండిరి. ఎల్లప్పుడు నామె గూఢచారులు దేశమంతటను 

దిరుగుచునే యుందురు. ఎవ్వరేమి యనుకొన్నను నిమిషములో నామె 
చెవిని బడుచుండెను. ఎవ్వ? డెట్టి యపరాధముచేసినను, నెవ్వండెట్టి 
రాజదోహాముచేసినను దత్తణ మే మహారాజ్ఞి యట్టివారిని గఠినముగ 

దండించుచుండెను. ఇతరులకు(గూడ భయము కలుగుట కై యామె 

సూకష్ష్మొపరాధములకైనను గరినదండనముల( గావించుచుండెను. 

ఈవిధముగ గొందటు రాజోద్యోగులు కారాగారమున బంధింప 

బడిరి. చాలమంది (పజలకు మరణదండన మయ్యెను. ఓకరిద్దణు 

నేనానాయకులుకూడ నవమానింసబడి చంపబడిరి-._. ఏమని చెప్పదుము 
ఒక సామంత పభునిగూడ బహిరంగముగ నామె శిరశ్చేదము గావింప( 

జేసెను. ఇంతేకాదు--ఆమెచే నియమింపబడిన ఘాతుకులు గు_ప్పచారులై 

తిరుగుచుండిరి. రాణి కోపమునకు గుజియై రహస్యముగ( గూడ. 

జాలమంది యకాలమరణమువాత!6 బిడిపోయిరి. 

ఇన్ని కార్యములవలన నిడుుటోలు రాజ్యమునం దెవ్వరి హృద 

యమునను నానందములేదు _ ఉత్సాహములేదు __ అందలును భయ 
విహ్వలులై కాలముగడపుచుండిరి. ఎప్పు డెవ్వరి ప్రాణముల. వీయించునో 
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యెప్పు డెవ్వరిని గారాగారమున బెట్టించునో, యెప్పు డెవ్వరిని దేశము 
నుండి వెడలగొట్టించునో యెట్లు తెలియును: ఇద్ద ఉొక్కచోంేరి 
రాజ్యమును గూర్చిగాని రాజసింహాసనమును గూర్చిగాని మాటాడుటకు 

భయపడుచుండిరి. ఇట్టి దురాచారములు దుస్సహములై పోయెను_కాని 
నివారించుట కుపాయములేదు. ఈ దుష్టత్వములం దల(చుకొన్నంతనే 

గుండెలు పగిలిపోవుచుండెను. 

మురళ యీవిధముగ రాజ్యమును బరిపాలించుచుండెను. 

నిడుగ(టోలు రాజ్య మిష్పుడింతటి కష్టస్టితిలో నున్నది. ఇ(క దేశమునం 

దానందవిలాసము లెక్క_డనుండును ? దేశ మిట్టి యవస్థలో నుండగా 

నా యపూర్వ(పతిభాశాలిని యగు గాయిక రాజధానిం [బవేళించెను. 

కాని యెవ్వరి హృదయములయందును నిప్పు డుత్సాహములేదు. మహో 
రాజు కూడ నిరంతరము సురాపోనలోల(2ై (పమోదోద్యానమున( 

గాలము గడపుచుండెను. ఆత డెప్పుడును వారవనితాగణపరివేష్టితు(డై 

యుండెను. ఎట్లయిన నాతని కౌ గాయిక సంగతి తెలిసినచో( దప్పక 
రప్పించుకొనుననియు నామె గానము నాలకించినచో మహారాజునకు. 

దమయెడల గారవము తగ్గిపోవుననియు నూహించి యా వారాంగన 

లామె మాటయే విజయరాయలకు( దెలతియకుండ జేసిరి, రమణీ మాయ 

జాలములం దగులుకొన్న వానికి వివేక మెక్కడనుండును | 

గాయిక వృత్తాంతము సమ స్తజనులకును దెలిసెను, కాని మహా 

రాజగు విజయరాయని కించుకంతయు దెలియలేదు. దేశమునందలి 

ధనీకులగు వారందటు నామె గానము నాలకింపవలయునని వేడుక 
పడుచుండిరి. కాని యెవ్వరును మురళ భయమువలన నామెను 
బిలిపించుటకు సాహసింపజాలకపోయిరి. తుదకు సామంతరాజగు 

నారాయణరాయ లామెను దనమందిరమునకు బిలిపించెను. నారాయణ 

రాయలు నవయౌవనుడు. ఆతని కింకను నిరువదియేండ్లు నిండలేదు. 
ఇప్పుడాతడు పితృమరణానంతరమున రాజ్యలాభమును బొందియుండెను. 

ఇంతవణకు నాతడు రాణిభయముచే నెట్టి వినోదములను గావించుటలేదు. 

ఇ(క నట్లూరకుండ ( జాలకపోయెను. ఆతడు తనలో “నేను నా మంది 

రమున వినోదోత్సవముల( జేసికొందును- అందువలన రాణికేమినష్టము-- 
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నేనొక గాయిక గానము నాలకింతును---అందు వలన రాజ్యమున కేమి 
నష్టము ? (ప్రజల కింతమ్మాతము స్వాతంత్యమైన లేవి రాజ్యమున 
నుండుటవలన నేమి (పయోజనము ? ” అని భావించుకొనియెను. 

ఆతడు గాయికను బిలుచుటకు స్వయముగనే యామె యింటికి 

బోయెను. నారాయణరాయ లామెను జూచి ముగ్గు(డై పోయెను. ఆమె 
రూపము జగన్మోహనరరమై యుండెను. ఆత డప్పుడు “నీవొకసారి 
మా మందిరమున గానము చేయవలయును. నీవు కోరిన ధనమిచ్చెదను ” 
అవియెను. 

గాయి---ఆర్వ్యా:! గానమే నావృత్తి!--నీ సభలో గానము 

చేయుట కేమి ? 

నారా-_నీకేమి కావలయునో చెప్పుము | 

గాయి... నేనెంతయో యాశతో నిచ్చటకు వచ్చియుంటిని __ 

ఎంతయోధనము సంపాదింపవచ్చునని యనుకొంటిని.__ ఈ మాసము 

లోపల నొకసభయైన గాలేదు. 

నారా-- ఈ నగరమునకు మునుపటి దినములు పోయినవి. 
మునుపటివలెనే యున్నచో నీకెప్పుడును విశాంతియే లేకుండును. 

గాయి--_ఆందు వలననే నేనిక విట నుండగూడదని నిశ్చయించు 
కొంటిని. 

నారా-..కొని మాయింట నొకసభచేసి మతజిపోవలయును -__ 

ఈపాటి భాగ్యము నాకు. గల్పింపగూడదా ? 

గాయి... ఈ దాసియెడల మీవంటివారి యనుగహ ముండ 

వలయును. ఇట నింతమంది గొప్పవారున్నారు. కాని యెవ్వరు నీదాసి 

నన్నుగహించినవారు లేకపోయిరి. కేవలము గుణ్యగహణ పారీణులు 
మీరొక్కరే యగపడుచున్నారు. అందుచే నేనొకనాడు మీ సభలో 
గానము చేయుదును అందు నిమి త్తమె మీరు నాకేమియు నీయనక్కర. 
లేదు. కాని యొక కోరికయున్నది. 

నారా---అదియేమో చెప్పుము! ఆవళ్యకముగ నే కొవింతును. 
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గాయి.....నేను గానముచేయు దినమున నాసభకు రాజధాని 

యందలి పెద్దననుష్యుల నందణ నాహ్వానము చేయవలయును. కేవలము 
పిలుచుటయే కాదు_తప్పక వారు వచ్చునట్లుకూడ( చేయవలయును-- 
ఇట్లు చేయకున్నచో నేనొక్క_ గీతమైన( బాడను--మీరు నాయెత్తుధనము 

పోసినను నేను గానము చేయ(టబోను. శ 

నారా నేనందజ నాహ్వానము చేయుదును-వారు వచ్చెదరో 

రారో యిప్పు డెట్లు చెప్పగలను ? 

గాయి ఎట్టు వచ్చెదరో యట్టి (పసయత్న మునే చేయవలయును- 

నారాయణరాయ లించుక యాలోచించి “ అౌ్లే చేసెదను. 

ఎట్లయిన వారల నందజను సమావేశము గావించెదను ” అనియెను, 

పదునయిదవ (పకరణము 

వుహోత్సాహముతో నారాయణరాయల మంది 
రమున గొప్ప గానసభ జరగును. ఆత? డిందు 

కొకు విశేష(పయత్నములను జేసియుండెను. నగరమునం దాత. 
డాహ్వానముచేయని గొప్పవా రెవ్వరును మిగిలియుండలేదు. రాజ 
బంధువులు మురళ భయముచే రా(జాలమని ముందుగనే చెప్పివై చిరి. 

కావి నారాయణరాయ లంద యిండ్లకును బోయి వారలతో “ ఇంతటి 

యస్యతం(తుల మైనచో నీ రాజ్యమునం దుండుట యెందులకు ?” 

అనియెను. ఈ మాట యందతీహృదయములను నాదెను. అందువలన 

నెల్లరును రాణిభయము విడిచి యానందముతో నారాయణరాయల 

సభకు. దబోయిరి. ఆనాడు మహోనందముతో సభావినోదములు 

సంపూర్ణముగ జర గెను, 

అందరును సభకువచ్చిరి. కాని యెవ్వరికిని మనస్థెర్యములేదు. 

రాణి యేమని తలంచునో, యిందరు నిచ్చటజేరి నభచేసిన సంగతి 

యామెకు( దెలిసిన నేమిచేయునో యెట్లు తెలియును? గాన మారంభ 

మయ్యెను. 
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ఆగానమున నామె యమృతమును గరియించెను; ఆత్మ విస్మృతి 

యొదవించెను; ఆనందమును (బసాదించెను; కుసుమముల6 (గుమ్మ 

రించెను; తావుల( దరలించెను; వెన్నెలల వెలయించెను; మెజపుల 

మెజయించెను; ఆ మధురవీణాస్యరములం దామోహనకలకంఠస్వరములం 

బోయి యా భావగీతములలో నా సభ్యుల హృదయభావములు లీనములై 

పోయెను. అందజ హృదయములును గానము చేయుచుండెను. ఆ మధుర 
నాదబహ్మ మానంద (బహ్మమున లినములగుచుండెను, సభ్యులందరును 
దదేకధ్యానమునం దుండిరి. 

అప్పు డా సంగీతసరస్వతి యీ (కిందివిధముగ గానముచేయ 

నారంభించెను, 

“ ధరణీధరమునె త్తి + దావాగ్నిమింగి 
చెలుపుగందక యుండ «+ ఉన్ని కృష్ణుండు 

రాసమండలములో + రమణులందణము 

వినిపించుచున్నా(డు 4 వేణుగానంబు 

కన్నులున్న ఫలంబు + గనుగొందమమ్మ | 

కామిసీమణులార ! 4 కలసిరారమ్మ ! 

వ జః bg శ 

దెసలెల్ల ( దెలివందె(6 + దిమిరంబుడిందె.( 

జలువతెమ్మెరఏీచె + జాబిల్లిదోంచె 
మనసులో( గుందుచు + మానదర్పమున 
నెన్నాళ్ళులిటులున్న + నేమగునమ్మ ? 
జగదేక విభు(డై న + శ్యామసుందరుని 

సుందరీనుణులార ! + చూచిరారమ్మ ! 

ఇట్లు గానముచేయుచు నామె వృద్దుండగు సదాశివరాయని 
సమ్ముఖమున హస్తాభినయనముం గావించుచు నృత్యము చేయసాగెను. 

ఆ వృద్ధుని దృష్టి pes కోమలహా _స్తముపై (బసరించెను, (క్రమముగ 

నాదృృష్టి యామె యమూల్యాంగుళీయకము వెం బడియెకు. అప్పుడాత 

డదరిపడి చటాలునలేచి నిలువబడియెను. ఆంతలో సిగ్గుపడి మెల్ల మెల్లగ 
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నెప్పటియట్టు కూర్చుండెను. యువతి తన సమ్ముఖమున నృత్యము 

చేయుటచే నా వృద్ధు. డట్లదరిపడియెనని భావించి యందజును 

నవ్వసాగిరి ఆగాయిక యస్తే య(గవర్తులగు మాన్యసభాసదుల 
యందజ యొద్దకును బోయి నృత్యముచేయుచు నభినయింపసా గెను. 

ఆప్పుడు సభ్యు లొకరిమొగ మొకరు చూచుకొనందొడంగిరి. 
ఆందజణ హృదయములును జలించిపోవుచుండెను. అంతలో గానముకూడ 

నా(గిపోయెను. అప్పుడు సదాశివరాయలు లేచి “ ఓ సంగీకసరస్వతీ | 

నీ మోహగానములో ముగ్దులమైయున్న మాకు శ్రికృష్ణుడు గోప 

బాలికలతో గలసి మురళీగానము చేయుచు సాక్షాత్కరించి యున్నట్లు 
తోచుచున్నది. ఇది సత్యముగనే భావంచుచున్నాము ” అనియొను. 

అప్పుడా గాయిక యవనతవదనయై “ రస్మగహణపారీణులగు 
మీమూలమున నా పరిశ్రమ సఫలమైనది ” అని నెలవు దీసుకొని వెడలి 

పోయెను. (కమముగ నందును వెడలిపోయిరి. కాని యేచియో మిష 

పెట్టుకొని రాజబంధువులుమ్మాత మచ్చటనే నిలిచియుండిరి. అప్పుడు 

వృద్దు(డగు సదాశివరాయలు స్వయముగ( బోయి మందిఠలద్వారములను 

గవొశములను మూసివచ్చెను అప్పుడు సదాశివరాయలు మిగిలిగ 

బంధువులం జూచి “ నిశాయముగ యువరాజు జీవించియున్నా (డు ! 

మనము విన్నమాట సత్యమే, ఆతడే బుద్దిమతియగు సీ గాయికను 

దనదూతగా మనయొద్దకు బంపి మున్నాడు. ఆతిడు కోయలతో( గలసి 

వచ్చుచు మనకీ విధముగ వా ర్రనంపియున్నాడు. వామరాయ నామాంకిత 
మగు గాయిక యంగుళీయకముం బట్టియే యిది యంతయు నత్యమని 

మనము నిశ్చయింపవచ్చును మన మిదివజికే చాల బొరపాటుపడి 
తగినఫలము ననుభవించుచున్నాము. ఇట్టి పాపమునకు (బతీకారముగ 

నిప్పుకు మనమందబము నేకీభవించి యే సుగుణరాళి కీ సింహాసనము 
న్యాయముగ లభింపవలసియుండెనో యాతని పక్షమున. (బాణములనై న 

విడిచి! పభుబుణమునుండి విము కులము కావలయును, ఈ విషయమున 
నా బంధువులగు మీయభ్మిపాయ మేమియో వెల్లడింతురుగాక “అనియెను. 



పదునయిదవ (పకరణము 147 

అప్పు డందొకడు “ మీరు చెప్పిననూటలు బాగుగనే యున్నవి. 

ని రామరాయలు మహారాజును హత్యగావించి పలాయితు(డయ్యను 

గాదా? అట్టివాని పక్షమున మనము చేరుట న్యాయముగ నుండునా 2?" 

అనియెను, 

సదా.....వృద్ధమహారాజును రామరాయలు చంపెననుమాట 

యసత్యము ! 

ఒకడు-...మజియెవ్వడు చంపిరి ? 

సదా--.. వజయరా యలు = 

ఒక్... ఫిజయరాయలు తండి నెందులకు. జంపుకొనును ? 

ఈమాట వి శ్వాసార్హ ముగలేదు. 

సదా---లోకమందఅ నిట్టి బుద్రిహీనులను జేయవలయుననియే 

మురళ యీ యంత్రమును బన్ని నది. 

ఒక_-మురళ యేమిచేసిసది ? 

సదా-_విజయరాయని గాడిదం జేసి యాతనిచేం దండిని 
జంపి౦చినది. 

ఒక---- ఈసంగతి మీ కెట్లు తెలిసినది ? 

సదావృద్దమంతి తన మరణకాలమునందు నాకీసంగతి 
యంతయు జప్పియున్నాడు. 

ఒక--.-. పాప మాత6 డా విచారముచేతన యాకస్మికముగ 

మరణించియుండును. అప్పుడు విద్యాధరుడుకూడ నీవిషయముం గూర్చి 

వాదించియున్నాడు. సభ్యుల (పశ్నములకు బదులుచెప్పక యూర 

కుండెనేమి ? 

నదా--ఏమని చెప్పును? (పృపథమమున మురళ చెలియగు 
కమల యాతనికీ వృత్తాంతముం జెప్పినది. ఆమె పేరు బయటంబెట్టినచో 
నామెకొంప మునుంగునని యెంచి స్వార్ధత్యాగియగు విద్యాధరుండు 

కొరాగారమున( దానే బంధింపబడినా(డు. అందువలననే యాతని కట్టి 

కష్టమువచ్చినది--- అందువలననే మనకిట్టి కష్టము వచ్చినది 
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అందటు నామాటల నాలకించి పళశ్చాత్త పహృదయులును 

గోపో(ది క్తమానసులు నై పోయిరి. ఆందయణును రామరాయల పక్షమున. 

జేరుట కేక్టగీవముగ శపథముల. జేసికొనిరి. మరల నొకసారి యా 
గాయికిం దర్శించి యువరాజ సమాచారములం దెలిసికొనుటతై సదాశివ 
రాయలు నియమింపబడియెను. 

పదునాణవ |పకరణము 
స్ఫెరళ యిప్పుడు (క్రోధముచే రాక్షసియై 
పోయెను. ఆమెకు గౌరవపాతుడును, విశ్వాస 

నీయు(డునగు నగరాధ్యకుడు నరసింహరాయలు శ్య్తతువులలో( గలసి 

పోయెను. ఇంకేకాదు--ఆమె యనుమతిలేకుండ నారాయణరాయలు 

గానసభ గావించెను, రాజబంధువులంవటు నామె యాజ్ఞలే కుండ 

నా సభకు బోయియుండిరి. ఇంతవణ కెవ్వరు నామె యనుమతిలేకుండ 
దినకృత్యములను గూడ జేసికొనుటకు సాహసింపలేదు. అట్టివా రిప్పు 
డామె నుపేక్షీంచి వినోద్యకీడల మెలంగుచుండిరి ఇంశేకాక సభానంత 
రమున రాజబంధువు అలందబును గలసి యేదియో యకాంతాలోచనము 

గావించినట్టుకూడ నామెకు( దెలియవచ్చెను. 

ఆ(డుసింగము వలలోజిక్కి యిత్మికోధముతో దన శరీరము నెట్లు 
కొటికి పారవై చుకొనునో యశ్లే మురళయు( (గోధముచే నౌడు 
గఅచుచు గాలుచేతుల( గొట్టుకొనుచు బ(డ్లు పటపట. గొలుకసాగెను. 

ఎన్వరు నామె యెదుట(6 బడుటలేదు. ఆమె భయంకరి చేష్ట లచే( (బానాద 

మంతయు గంపించుపోవుచుండెను. ఇప్పు డేదయో మహాదారుణ 

కృత్యము జరుగనై యున్నదని యందరును భయపడనాగిరి 

మురళ (కోధపరవశమై పోయెను. ఏమి చేయవలయునో మామె 

కేమియు దోచుటలేదు. రాజధానియందలి సమస్త _పజలకును మరణ 
దండనము గావించినను నామె కోపము తీరునట్టగపడుటలేదు. ఆంత 

శక్తియే యున్నచో నిప్పుడామె నిడ్నుటోలు రాజ్యమంతయును భస్మీ 
అట 

భూతము చేసివేయును. ఆమె (కోధమంతయు నరసింహరాయని పై 

నున్నది---కాని యాతని దండించుట కింక నుపాయముబేదు.-.ఆమె 
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(కోధమంతయు నారాయణరాయలపై నున్నది. తెల్లవారుటకు ముందే 

యామె నారాయణరాయలను బట్టి బంధింపవలయునని యాజ్ఞను 

(బకటించియు౦డెను _._ ఇంకను గాము చల్లారలేదు-_వృద్ధ నదాళివ 

రాయలు మొదలు రాజబంధుల నండట నేకకొాలమునందే దండింప 

వలయునని యామె మండిపడు చు_డెను-కాని యది మెట్లునాధ్యమగును ? 

అమె (కోధాగ్నిజ్వాల మంతయు మందభాగ్వురాలగు సరళమి (ద. సరళ 

తల నరములతో నూడ(బెణటీకించినను మురళ కోపము చల్లారదు. 
అన్నిటిని మించిన (కోధ మామెకు తన భర్తమీందనే.- విజయరాయలే 
మనుష్యుడై నచో నాతనియెదుట నిందజ కిట్టి యాటలు సాగునా ? 

అట్లయినచో నారాయణరాయలు గానసభ గావింప(6గల(డా ? అట్లియినచో 

రాజద్రోహులగు రాజబ ంధువులు రాత్రివేళ రహస్యాలో చనములం జేయుటకు 
వారికెన్నిగుండెలున్న వి?-ఒట్ట్లయినచో నగరాధ్యతు(డగు నరసింహరాయ 
లింతపసి చేయగలడా ?_ మురళ కేమిచేయుటకును దోచుటలేదు. 

ఆమె హృదయాంతరాళమునం దబ్బు చెట్టి యగ్నిజ్వాలలు (పజ్వరిల్లు 

చున్నవో మెట్టి యుల్కాపాతము లగునున్నవో, యెట్టి ధూమకేతువులు 
విజృంభించుచున్నవో యెవ్వరు (గహింపగలరు 2 

సంధ్యాసమయమున మురళ కొలది పరివారముతో( గేతకీ 
దుర్గ్షమునకు( _బయాణ మయ్యెను. సఖు° నెవ్వరిని దీసికొనిపోలేదు. 
పోవునప్పు డామె “ నామనసు చెదరిపోయినది. సరళను జూడవలయునని 
యున్నది. ఆ మెలి నిచ్చటికి( దీసికొని వచ్చి కొన్నాళ్ళిరువురమును గలసి 

యుండవలయునని యున్నది” అని చెలికత్తెలతో, జెప్పెను. సఖులా 

మాటలను విశ్వసించిరో లేదో మేము చెప్పజాలము---కౌని వారేమియు 
మాటాడలేదు. మురళ కేతకీదుర్గమునకు బోయెను. పోవునప్పుడు నగర 

రక్షణమునకు( గఠతినశాసనముల.6 గావించి మతటిపోయెను. 

చాలదినములకు మురళ తన చిన్నకోడలగు సరళను జూచుట క్రై 
బయలుదేణిపోయెను. ఆమె బయలుదేజినవేళకు సరిగ నక్కడ సరళ 

వకుళను గొౌంగిలించుకొన యేడ్చుచుండెను. వకుళ యామె నూఅడించు 
చుండెను. కాని సరళ హృదయము తేజుకొనుటలేదు. సరళ యేడ్చుచు 
వకుళం జూచి “సఖీ! నేనిక (బదుకను-నా స్వామి నిక నీకన్నులతో 
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జూడను._నా చిన్న బిడ్డను-” అని యిక మాటాడజాలకపోయెను, వకుళ 

కూడ నేడ్చుచు “సథీ ! నేనెంతని చెప్పుదును ? " అంియెను. 
సర__చెప్పవలసిన దేదియునులేదు నా ముద్దుబిడ్డ నెవ్వరు 

సపెంచెదరు ? 

వకు -. ఇంత యధైెర్య మెందులకు తల్లీ! 
సర_--ఇంత యధైర్య మెందులకా ?--ఇంక నేను (బదుకను._ 

సఖీ! నా బిడ్డను జూచుకొనుచుండుము ! 

వకు-_సఫీ ! సఖీ !_ధెర్యము తెచ్చుకొనుము ! 
సర నేన (క (దిదుకను 

సరళ బేలతనముం జూచి వకుళకూడ( గళవళపడిపోయెను. సరళ 

యి(క నేడువజాలకపోయెను అప్పుడప్పు డామెకు స్మృతి తప్పిపోవు 
చుండెను. కాని యా సమయములోగూడ నామె పుతుని వక్షమున (జేర్చి 

పట్టుకొనియే యుండెను. ఎంత (పయత్నించినను వకుళ యా శిశువు 
నామె చేతులలోనుండి తీనుకౌనజాలకపోయెను శిశువుహడ నేడువ 

సాగెను-. ఆ శిళురోవనము చెవులంబడి నప్పుడు మ్నాతము సరళ కించుక 
సతి కలుగుచుండెను ఆప్పుడామె వ్యాకుల హృదయముతో నలు 

గెలంరుల(6 చూచుచు బిడ్డ నూబజడించుచు._డెను, సరళ దేహము 

శుష్కించిపోయెను. ఆమె శరీరము రక్తహీనమైపోయెను చంపక 
కుసుమ సదృశ్యంబగు నామె శరీరకాంతి పాండురచ్చాయా పరిణత మై 

పోయెను. వకుళ చాల భయపడుచునే యుండెను. కాని యామె యేమి 

చేయగలదు ? ఎక్కడకు. బోవగలదు ? ఎవ్వరితో. జెప్పగలదు ?-_ 

మబునాటి యవయమున వకుళ సరళ లిరువురును గూరుచుండి 

చిన్న కుమారుని దాల్మకీఇల( గాంచుదు.'.డిరి ఎవ్వరు నేమియు మాటా 

డుటలేదు. అప్పుడు సరళ యేస్పుటలేదు. ఆమె బిడ్డనెత్తుకొని యాతనితో 
నాడుకొనుచుండెను. చిన్నీ యానందరాయలు త ల్లియొ డలో నవ్వుచు 

నవ్వుచు నాడుకొనుచుండెను పాపము : తల్లి హృదయమునందలి దుఃఖ 

మాతని శకేమితెలియును? ఆపసిపాపని యాటల(జూచి వకుళకూడ 

బరమానందమునందెను. సరళ యిట్టి యానందభా వమును వకుళ కొల(ది 
నేపుమాకమే చూడగలిగాను, 
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ఆకస్మికముగ వెనుక నేదియోపదళబ్రము వినవచ్చెను. ఇరువురును 
జకితులై వెనుకకు దిరిగిచూచిరి. యెట్టయెదుట ముర ళ=-నమషములొ 

సరళ విడ్డ నక్కునం జేద్చుకొని భయముతో మేన త్తవెపు చూచి గడగడ 

వడ(కుచు నేడువసాగెను, అక్షే యేడ్చుచు నామెలేచి నిలువబడియెను, 
పిమ్మట సరళ తన ముద్దుబిడ్డను దనయత్త యొడిలో నుంచుట 
రుదు్యు క్తయై “*అలత్తాః నేని (బదు5ను --ఇంక నాకెవ్వరున్నారు ? 
నా బిడ్డను దీసికొనుము ! ఈతని యపరాధమేమియును లేదు.ఇక ___ 

ఇ(క ఈ చిన్ని బిడ్డనే నాకు మాయిగ(జూచుకొనుము: ఈ (పపంచమున 

నీకుందక్కు. ఇక నా బిడ్డ నెవ్వరి కొప్పగించి పోవుదును " అనియెను, 

ఇన్ని మాట లొక్కసారిగా సరళ మెన్నడును జెప్పలేదు---ఇంక 
నామె కంఠస్వరము రుద్దమైపోయెను. సరళ యిప్పుడు సంజ్ఞాహీనయై 
పడిపోయెను. అంతలో వకుళ చటాలనలేచి సరళను శిశువును బట్టు 

కొనియెను. మురళ యాపాదమ స్తకమును గంపించిపోవుచుండెను. ఆమె 

నిశ్చేష్ణ్టయు, నీరవయు స్తంభితయు నై పోయెను. ఒక్క నిమిషములో 
నామె (పాణము లెగిరిపోయినట్టయె్యను. ఆకస్మికముగ నామె తలపై 

నేదియో పిడుగుపడిసట్టయ్యెను. మిరళ గోలుగోలున నేడువసాగను. 

ఆమె వదనమండలమున నొక భయ =కరభావము పతిభాసితమగుచుండెను. 

మురళ బాలికవలె నేడ్చుచుండెను. అశ్రేడ్పుచు నున్మాదినివలె 

నటనుండి వెడలిపోయెను. ఆమె రోదనధ్వని సగళ చెవులంబడియెను. 

అప్పుడు సరళ కన్ను ల6దెజచి వ్యాకులభావముతో “సఫీ: నా యానందము 

నా బిడ్డ అనియెను. 

వకుళ సళ్వరముగ నాశిశుపును సరళ యొడియ.దుందచి “ ఇదిగో 

జూడుము :నీ చిన్న్నియానందు.డు ! " అనియెను. 

సరళ భయముతో నలువంకల( దిలకింపసా గెను. పిమ్మట బిడ్డను 

వక్ష్తమునం జేర్చుకొని పదీ చేత ముద్దులు పట్టుకొనియెను, తరువాత 

నామె వకుళం జూచి “సఖీ! నేను కలగంటిని అది భయంకర 

స్వప్నము: ఆత్త నా బిడ్డను నా యొడినుండి లాగికొనిపోవుట కై 
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వచ్చినది ! సఖీ ! ఈ స్వప్నము సత్యమే యగునా ? ” అనియెను. సరళ 
మాటలకు వకుళ హృదయము దద్దరిల్ల సాగెను. అప్పుడు వకుళ మురళ 

వచ్చినసంగతి సరళతో( జెప్పుటకు సాహసింపజాలక యేశ్చుదు నేడ్చుచు 
“సఖీ! స్వప్నము లెన్న(డైనా సత్యములగునా?” ఆనియెను, 

సరళ మణీ మాటాడలేదు ? చాలసేపు వకుళవంక(6 జూచుచుండెను. 

అంతలో నామె కన్నులు నీరు నిండుచుండెను, అప్పుడు సరళ వకుళను 

గౌగిలించుకొని వెక్కి వెక్కి యేడువసా గెను. 

పదునేడవ (పకరణము 

పం౦౦రళ తనజీవితకాలములో నెన్న (డు నింతటి 
పరితాపము ననుభవించి యుండలేదు. ఆమె 

నిజముగ సరళ హ్నృదయరత్న మగు నానందుని నపహరింపవలెనని 
వచ్చియున్నది-పాప మా చిన్నయానందకుమారు?:( దనహొట్ట (బెట్టుకొని 

తానే యెన్న టి.కె న రాజమాత కావలరమనని భావించియుండెను. కాని 

యామె నిజముగ రాక్షసియేయైనను స్త్రపకృతి-..సరళ సరళత్వమును, 
వాత్సల్యమును, ఏశ్వాపమును, (పేమమును మురళ హృదయమున 

ద్మీవముగ నాటుకొనియెను. అప్పుడామె హృదయము సహ్మససహ్మస 
నిశితభల్లెములచే విదారితమై పోవుచున్నట్లుండెను. అందుచే నామె 
వచ్చినపని చేయ(జాలకపోయెను-సరళను గూడ నిక జూడజాలకపోయెను. 
ఆమె యా నిమిషములోనే కేతకీదుర్గమును విడిచిపోదల (చెను. 

కాని హృదయోద్దేశమును మాము మార్చుకొనలేదు, కఠినాత్తు 
లగు నిరువురు (పతీహారుల రహస్యముగంబిలిచి “మీరు సరళ 
కుమారు నెట్లయిన సంహరింపగలిగినచో నేను మీకున్నతోద్యోగముల 

నొసంగెదను మణియు బహుమానముగ లక్ష నిష్క్కముల నొసంగెదను. 

ఇప్పుడు మీకీహారము నొసంగుచున్నాను ” అవి చెప్పెను. అమూల్యంబగు 
నా రత్నహారమును బడిసి (పతీహారులు పరమానందమును నందిరి. కొర్య 

సిద్ధింగాంచినచో అక్షసిష్కములు-_ఎన్ని జన్మములెత్తిన వారి కింత 
ధనము లభించును ? ఇంకను బెద్ద యుద్యోగము -- ఇన్నాళ్ళకు. దమ 

య వృష్టము ఫలించినదని భావించి వారు విశేషానందము నండిరి, ఇంతటి 
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సుఖమును, నింకటీ యానందమును వారెన్నడు ననుభవించి యుండలేదు. 
మరణదండనమును విధించి న్యాయాధిపతి యాస్థానమునుండి సత్వరముగ 
నెట్లు వెడలిపోవునో య'ప్లే మురళ యట్టి దారుణకృత్యమున కొజ్జాపించి 
యంతటి భయంకరవ్యాపారమును జూడజాలక వేగముగ నాస్థానమును 
వదలిపోయెను. 

అప్పుడు [పతిహారులు సురాపానమున కారంభించిరి. వారెంత 

కఠినాత్ములై నను మనుష్యులువారు సరళను జూచియుండిరి... అట్లు 

దుఃఖించుచున్న యామె యొడిలోని పసిబిడ్డను వారెట్లు లాగికొనం 

గలుగుదురు ? అందుచేతనే వారు సురాపానమును జేయుచుండిరి. ఒడలు 

తెలియకుండ నున్నప్పు డెట్టి దారుణకృత్యమునై నం జేయవచ్చునని 

వారి యుద్రెళము-కాని వారి సురాపోనముతో(గూడ హృదయ భావమును 

వర్ధిల్లుచుండెను ఇంచుకంతయు నావేశము కలుగుటలేదు--మరల 

మరల నళశ్లే యింకను (దాగుచుండిరి. కాని సాహసము కలుగుటలేదు. 

అప్పు డందొక(డు హతాశు(డై “నావలనగాదు-ఈపని నావలన 

గాదు, నేనిసే దర్శిదుడనై యుండెదను_కాని యిట్లి దుష్కుత్యముచేసి 
౧ జ. య 

ధనికు(డను గా(జాలను ” అనియెను. 

రెండవ-._అదేమిరా ! అట్లయినచో నిన్నందబును బిరికివా( 

డనుకొనరా ? 

ఒక అనుకొననిమ్ము ! నాకేమి నష్టము 7 

రెండ---ఈపవి చేయకున్న చో మహారాళ్షి మనలను (బదుక 

నిచ్చునా? మన తల లూడిపోవును. 

ఒక__జానురా ! ఆమాట నిజమే... 

రెండ ఇ(క( జంకుట యెందులకు ? చేసియే తీరవలయును, 

ఒక —_ అయినచో గొంచము గంజాయికూడ'( (దాగుదము, 

రెండ. సరిగ జెప్పితివి ! వహ్వా: 
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ఇరువురును గూర్చుండి తీవముగ గంజాయిని గూడ సేవించిరి, 

పిమ్మట వారిరువురును రెండు వాడికత్తులను దీసికొనీ సరళ మందిరము 

నకు టోవుచుండిరి. అట్లు పోవుచు నొకడు “ ఆ యిరువురు నొక్కచోటనే 

యుందురు, వారిరువురు మరల నడ్డగింతురేమో ” అనియెను. 

రెండ... ఓరి గాడిదా! ఇరువురు నాడువాం డేగా = 

గంజాయిపొగ వారి తలల కెక్కిపోయెను. వారికన్నులు నెత్తురు 

ముద్దలవలె నుండెను; శరీరము బిగుసుకొనియుండెను. వారి మొగముల'పై 

ఒబశొ చికచ్చాయలు తాండవమాజచుండెను, వారిష్పుడు వభూర్జ్మిత 

నయనులై తూలుచు( దూలుచు వకగమనములతో సరళ గదివై పునకు( 

బోవుచుండగా ముందుగ వకుళ వారికంట( బగడియిను. అప్పుడా మె సరళ 

కాహారమును దీసికొనిపోవుచుండెను. అప్పుడు వారిరువురును లేడింజూచిన 

బెబ్బులులవలి రాక్షసులవలె నొక్క యుదుటున వకుళపె దిడిరి, ఒక 

డామె గొంతునుబట్టుకొనియెను. '3ఠథడవవోలజో మె హృదయమధ్యమునం 

దానిమిషముననే తీీవముగం గ త్తితో( బొడిచెను. అప్పుడు వకుళ 

“సధ।“" యని యజచి భూమిపై బడిపోయెను. ఆ ఘూకుకు లిరువురు 

నారత్రిని లాగుకొని సత్వరముగ నటను ౦డీ వజ లవ యురి: 

ఆ యిల్లంతయు ర_క్తసి క్రమైెపోయెను 

ఒకసారి నరళోణితము నొలికించినచో నిరంశరము(౬ దలలో 

నదియే తాండవమాడుచుండును---ఒకసారి యొక భాత్యను గావి.చినచో 

నింకను బదిహశళ్యలు గావింపవలయుననియే పిచ్చియెత్తు నుండును 

ఆ నరఘాకుకు లిరువురును వకుళ ర్యర్తపాతముం గావించి యింకను 

నరళోణితముం (బవహింప( చేయనలయునని యావేగ పడ (జొచ్చిరి 

వారి నిమిషమైన నాలస్యము చేయకుండ సళ్వరముగ సరళ గది 

యొద్దకు బరుగె_తిరి 

సరళ యొంటిగ(ం గూరుచుండి యానందునితో నాడుకొను 

చుండెను. ఆబిడ్డ యామె యొడిలో గిలగిల నవ్వుచు నాడుకొనుచుండెను. 
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అంతలో నడుగుల చప్పుడు వినవచ్చుటచే “సఫ ! ఇంక యాలస్యము 

చేసితివేమి ?* అని సరళ వెనుకరు( దిరిగిచూచెను--తిరిగిచూ చి నది 

ఎదుట ర_కసికాంగులగు నిరువురు రాక్షసులు -_ అప్పుడామె మనసు 

మనసులోలేదు-..ఆమె శన చిన్నబిడ్డను వక్షమున కానుకొని వారివంక 

భయముతో జూడసాగను.కమముగ నామె కన్ను లశుజల పూరితము 

లె పోయెను---కాని యామె నోటినుండి యొక్క మాటయైన వచ్చుటలేదు. 

(పతీహారు లిరువురుచు నా విషాదవికల విగహముంగాంచి 

స్తంఖితులై పోయిరి ఆకస్మికముగ నెవ్వరో వారిని జాతిటొమ్మలుగ 

జేసివై చిరి _.అకస్మికముగ నెవ్వరో వారి హృదయములం (బవేశించి 

[(పబలాఘాతములం౦ గావించుచుండిరి._...వారిక నెక యడుగ్రైన( గదలC 

జాలకపోయిరి కాని కొంత సేపటికి వారికి. జై తన్యము కలిగినది 

అప్పు. డెక(డు రెండవవానిని వెనుకకు (దోసివైచి ముందటీకి 

రా(దోయెను. రెండవవా( డందులకు( గోపించి కఠినస్యరముత్ గన 

పోవలదు ” అని యదలించెను. మొదటివాడు మథింత కోపముతో 

“నీవును బోవలదు' ఆని ధిక్కరింవెను. అప్పుడు రెండవవాడు “ సిచ్తేత్ర( 

గాదా? నేను నీవంటి యా(డుదానను గాను!” 

ఆని గర్జించుచు బోయి సరళ యొడిలోని శికువును బట్టుకొల మెను, 

సరళ రనబిడ్డ నొడిలో దాంచుకొనుచు బఅవంతముగ నా రాక్షను 

నడ్డగించి యాకసము (బద్దలగునట్లు నొక వెల్లికేక వై చెను. అప్పటి 

యామె దుఃఖమయ భయంకరధ్వని యా దురమునందలి పతి గృహము 

నందును (బతిధ్వనించెను. ఆ దుఃఖస్వర (సతిధ్వఎ (పతివాయు తరం 

గమునను (బతిధ్వనించుచు బోయి (పసంచమునంతను శోకపూర్ణ ముగ, 

జేసివై చెను. 

ఆప్పుడు రెండవవా(డు "నీవు రావా ! ఈమెసు బట్టుకొనవా ? 

అన్తే యుండుము ! మహోరాజితో సీసంగతి మనవిచేయకుండ విడిచి 
య 

పెటనురే:” అనుటయుం జేయునదిలేక మొదటివా(డుకూడ బోయి 
లు 
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యా శిళువును బట్టుకొనియెను, అప్పుడా యిరువురును గలసి త ల్రియొడి 

లోని బిడ్డను దీసికొనుటకై పెన(గులాడిరి. కాని సరళ శిశువును గట్టిగ 
బట్టుకొని విడువక “సఖీ: సఖీ: వకుళా! నా బిడ్డను దీసికొని పోవు 

చున్నారు. నీవు వచ్చి రక్షింపుము ! ఆ(పుటకు నాకిక శ_క్తిలేదు-.. 

రక్షింపుము ! రక్షింపుము । ” అని కేకలు వై వసాగను-ఎవ్వరును 

(బతు తర మీయలేదు-.ఆ కఠినాత్ములగు పాషండుల హృదయములును 

గర(గలేదు-_ ఉన్మ_త్త పాయులె యున్న యా దురాత్ముల కామాటలు 
విన(బడనేలేదు. వారింకను నే పెనగులాడుచుండిరి. కాని సరళ 

తనకడుపున గన్న బిడ్డను జేతులార నెట్టు విడిచి పెట్ట(గలదు ?—-—-ఆమె 

శిశువును విడుచుటలేదు___ 

ఇక నామె యోపలేదు-ఆ దుష్టరాక్షసులతో నెంత సేపు పెనంగు 

లాడ(గలదు ?—_ఆయిన నామె విడువలేదు. అప్పు డొకండు “కత్తితో 

బొడిచినం గాని విడిచిపెట్టదు ” అనియెను, 

రెండ--_- ఈమెను జంపుట యెందులకు ? మనకట్టి యాజ్ఞలేదు. 

శిశువు కాతరస్వరముతో నేడువసాగెను. అప్పుడు సరళకూడ 

నేడ్చుచు “నాథా! నాధా! ఇక నాకు శక్తిలేదు. నీయానందుని 

రక్షీంచుకొనుము !___అని తరుచ్యుత కుసుమమువలి --మూలచ్చిన్న 

రసాలమువలె.._ శరతాడితకురంగివలె సరళ యవసన్నయె భూమిపై. 

బడిపోయెను. ఆరాక్షసులిరువురును శిశువును దీసికొని యొ _డొరులం 

జూచుకొనుచు నిలువ(బడిరి. అప్పుడొకడు “ ఇక నాలస్యమెందులకు ౩” 

అనియిను. 

రెండ-. ఆలస్యము లేదు. 

వారిరువురు శికువును బట్టుకొని నమ వాడికత్తులతో నా నెత్తురు 

కందును ఖండించుటకు సిద్ధముగ నుండిరి, 
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పదానెనిమిదవ (పకరణము 

ఆ ఘాతుకులు తీవహృదయములతో నాబిడ్డను 

ఖండించుటకు( గతి నెత్తునంతలో నెచ్చటి 

నుండియో రివ్యు రివ్వున రెండు బాణములువచ్చి వారి మ_స్రకముల 

భేదించివై చెను-_.వికటధ్వనులు చేయుచు నా దురాత్ము లే నిలువున 
గూలబడిపోయిరి. అప్పుడు శిశువుకూడ వారిచేతులనుండి జాలి (క్రింద 

బడీపోయెను. అంతలో నొక వీరపురుషు( డచ్చటికివచ్చి యా బాలకు 

నెత్తుకొనియెను. ఆక డెవ్వరు ?—_వనరా జూ 

ఆతని బాణాఘాకములచే నా దురాత్ము లిరువురును నొక్కసారిగ 

మరణించిరి వనరాజు శిశువును నూరడించుచు సరళను లేవనెత్తుటకె. 
సత్వరముగ నామె యొద్దకు. బోయెనుకొని-యిక నెక్కడ సరళ 1 

సరళ కుసుమము వృంతచ్యుతమై పడిపోయినది-ఒడిలో బిడ్డ నూడ. 

బెటీకికొన్నంతనే యామె హృదయము (వీలిపోయినది |! 

వనరాజు కన్నుల నీరు నిండిపోయెను. అప్పు డాత( డా బిడ్డ 

నొడిలో నుంచుకొని బాలునివలె నేడువసాగెను, కాని యిక నచ్చట 

నాతడు చాలసేపుండుట మంచిదికాదు ఆత డొంటిగ నుండెను 

నలువంకలను రాజభటులు కావలియున్నారు---ఇట్లి స్థితిలో నాత( 

డచ్చట నొంటిగ నుండగూడదు--కాని యాత. డా శిశువును దీసికొని 

పోయి యేమిచేయ./ గలండు ?..... ఎక్కడనుండి సంరక్షింప6 గలడు ? 

ఇచ్చటనే యెవ్వరికైన నొప్పగించినచో నా శిశువును మృత్యుముఖమునం 

దుంచిన ప్లే యె పోవును, ఇ(క (బదికించుట యెట్లు ?-_ 

యేడ్చియేడ్చి యాబిడ్డ వ్నిదించెను. వనరాజా న్నిదితశిశువు 

నెత్తుకొని యతి జాగరూకతతో గేతకీదుర్గమును విడిచి పోయెను. ఆత( 

డితరులకంట( బడకుండ నా దుర్గమునం దెట్లు (పవేశించెనో యే 

వెడలిపోయెను, దుర్గముదాటి కొంత దూరమువరకును బోయి యాతడు 
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వంశీధ్వని గావించెను. అప్పు డిరువురు కోయ లొక గుజ్జిముం డీసికొని 

యాతనియొద్దకు వచ్చిరి. అప్పు డాత6 డా శిళువుతో (గూడ నశ్వారో 

హణముం గావించి భ్యదారణ్యాభిముఖు(డై వెడలిపోయెను. అక్క. 
డక్కడ బిడ్డకు బాలిప్పించుచు నెక్కడ నా(గకుండ దేవీమందిరాభి 
ముఖు(డై పోయెను. మందిరమున శారదానందస్వ్యామి దర్శనమయ్యెను. 

శారదానందుడు వనరాజు నొడినున్న శిశువుంజూచి “వసగరాజా! 

ఈ శికువెన్వరు ? ” అని యడిగెను. 

వన---నిడుుటోలు రాజ్యమ నకు మహారాజు. 

కార__.నడు బోలు మహారాణా ? 

వన. హషొను-సరళాదేవి త నయుడు..ఆనం౦ చరాయలు, 

శార-_నీకీ బిడ్డ యెట్లు లభించెను ? 

వనరాజు సమ స్తవృత్సాంతమును స్వామికి సినాదీరరేనుః అప్పుడు 

స్వామి “ ఏంమర్రేశముతో నీవీంని నిచ్చటికి. దీసికొని వచ్చితివి 2” 

ఆనియెను, 

వస. ఇంకెష్యరి కొప్పుగింతును? ఈతని నిక నెవ్వరు రక్షింతురు? 

శార__మంచివనిచేసికివి._కాని యీతవని టోషించుట యెట్లు ? 

వన --మీరీతని టోషింపగలరను నుద్దేశముతో దీసికొని వచ్చితిని. 

శార-__ఒక శిశువును బెంచుటకు నా యోగసాధనము లన్నియు 

జెడిపోయినవి మరల నిప్పు డింకొక శికువా ? 

వనఅది. శిశువుదోషము కాదు... 

స్వామి కొంతసేపాలోచించి “ నేనీ బిడ్డను మరల నీ కెప్పు 

డొప్పగించిన నస్పుశు తీసికొనవలయును __ సబ్లంగీకరింతు వే వేని నేనీ 
శిశున్నను బరి, గహింతును " ఆనియెను, 
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వనరా జిప్పు డా+శిశువు నెట్లు పెంచగలడు--ఈ నిమిషమునందే 

యుద్దమునకు బోవలసియుందెను--అందు చే. గత్యంతరములెక వనరాజు 
స్వామిమాటల కంగీకరించి యా శిశువును సన్యాసి చేతులలో బెట్టి 
యప్పుడే నిడు.టోలు పువాభిముఖు (2 బయలు డేణీ పోయెను. 

శారదానందస్వామి యా చిన్ని యానందరాయల నందుకొని 

దేవీమందిరమున( (బవేశించెను 

పందొమ్మిదవ (ప్రకరణము 

సరళయును వకళయును మరణించివార్త 
కేశకీదుర్గ మం౫టను వ్యాపించెను. అది యెట్లు 

జరగెనో దుర్గరక్షకున కెంతమాతమును దెలియను. ఆతడు తనకు 

దెలిసిన వృత్తాంతమును మహారాజునకు వార్తనంపించెను. నియమాను 

సారము సరళా వకుళ మృతకశబరములకు సంస్కారములు జరగి 
పోయెను. రాజకమమారుండగు నానందరాయల కొలటకు దుర్తాధ్యమి( 

డనేకవిధముల వెదకించెను. ఆశండుకూడ మరణించినచో మృతదేహము 

దొరకియే యుండును. అట్లు దొరకలేదు. మురళ కన్నిసంగతులును 

దెలియవచ్చెను. (కమముగ నీదారుణ వృ త్రాాతము నగరమునం 

దందబును జెప్పుకొనసాగిరి. సరళ మరణించుబయు నామె కుమారు 

డగపడకు.డుటయు భావించి యనేకు లనేక విధములుగ. జెప్పుకొను 

చుండిరి రాజబంధువులు చంచలహృాదయు లై పోయిరి, (పజలు 

లోలోపలనే దుఃఖంపసాగిరి. 

అప్పుడొక (పతీహారి ఉష వ. (సమోదోద్యానమందున్న విజయ 

రాయనితో “ మహారాజా ! కులవృద్దుండగు సదాశివరాయలు రెండువేల 

యాశ్వికనె న్యముకో( దోయి శ తుపక్షమున( చేరినాండు ” అని మనవి 

చేసెను. మ శియొకండు ' మహాో(-భూ | మం తికుమాగు(డగు విద్యా 

ధరుండును, సామ. శపభువగు నారాయణగాయలును గారాగృహము 
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నుండి పలాయితులై పోయినారు. కొారాగృహాధికారియగు గోవింద 
రాయలు వారిని విడిచి సెట్టి వారలతోంగలసి పాజణశిపోయినా.డు ” అనీ 

చెప్పెను, 

అప్పుడు మహారాజు మాటిమాటికి సురాపానము చేయుచు 

“* అందటును దోయిన( టోనిమ్ము ! రాగము నాలాపింపుమనుము ! 

గానము నాపవలదు ” అనియెను. 

అన్ను డింకొక (పతీహారి “ మహ్మాపభూ!: ఏంబదివేలకోయ 

నెన్యముతో రామరాయలు రాజధానిని ముట్లడింపవచ్చున్నాడు ” 
టు ని 

అనియెను. 

విజయరాయ లతికష్టముతో గన్నులనువిస్పి “ ఎవరురా!" 

ఆనియెను, 

(పతి. రామరాయలు-- 

విజయవాయలు మజీయొకసారి మద్యపాతమును బూరి౦చి 

(తాగుచు క శాసనము సాగనిమ్ము 1 "” అసియెను, 

(పతీహారి మరల విసీతు(డై “మహారాజా! నగరరక్షణమున 

qq uu 5 . 99 
కెట్ట (పయక్న ములను జేయనక్క_ణిలే దా ? అనియెను, 

విజయరాయలు విర క్రభావముతో.( గనుబొమలు ముడిచివై చుచు 

“ అన్నియును మహారాజ్లియే చేసికొనును-- సంగీతము సాగనిమ్ము ! ” 

అనియను. 

సంగీిశములు చెలరేగిపోవుచుండెను. గాయికల మధురకంఠస్వర 

ములును, నర్తకీజనపదమంజీరని ధ్వనంబులును, వేణువీజామృదంగ 
మధుర ధ్వనులును నా(పమోదోద్యానమందిర మంతయును మాధురీ 

మయముగ( జేసివై చుచుండెను. కాని యెవ్వరి హృదయములందును 

నానందములేదు, భయముచేతనే గాయిక గానము చేయుచుండెను, 
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నర్తకి నాట్యము చేయుచుండెను; వాదకు(డు వొద్యము చేయుచుండెను. 

కాని యందర హృదయములును భయ(పకంపితములై యుండెను, అందర 

హృదయములయందును గోయళవృ తాంతమున , రామరాయల యాగమన 

వార్తయును సంచారము నేయుచుండెను. ఆచిరకొలముననే రాజధాని 

యంతయు భయంకరముగ ర క్రప్లాలితమైపోవును. ఇట్టి యవస్థలో 

నీ మేళతాళములు, నీ సంగీకములు నెవ్వరిక రుదించును ? కాని విజయ 

రాయనికి మాశ మా భావమేలేదు--౪ యాందోళనమే లేదు! ఆత(డు 

మద్యపాన నిమగ్నుడై పడియుండెను-మనోబలము తగ్గుచున్న కొలది 

నాతడు సురాపానమును గావించుచుండెను, 

ఆకిస్మికముగ మురళ యచ్చటికి వచ్చెను. నిమిషములో నాట 

పాటలును వాద్యములు నాగిపోయెను. అప్పుడు విజయరాయలు “సంగీ 
తను సాగనిమ్ము ” అనియెను. మురళ హ _స్తసంజ్ఞచే వారల నందరను 

బంపివై చి విజయరాయనిం జూచి (కోధగద్గదస్వరముతో “ ఇదియేమి ! 

కన్నులు మూసికొనిపోయియున్నవి ? ” అనియెను. విజయరాయలు 

చతుఃడె కన్నులువిప్పి “ఎవరు ? మురళయా ? ” అనియెను. 

ముర---బొను. నేనే ఇంకను నీకు దెలివిరాలేదా ? 

విజ---ఇంకేమి తెలివి; తెమ్ము ! మద్యపాతము నిటుతెమ్ము. 

ముర ఏమీ ! వృద్దమహారా జు రక్త మీ విధముగ మద్యమై 

ఫోయినదా యేమి? 

ఏజ---నోరు మూయుము, 

ముర_..-.నోరుమూయుట యెందులకు ? (తాగుము ! ఇదిగో ! 

పా(త-వృద్దమహారాజును జంపుట కేవలము మద్యపానముచేయటకొ ? 

విజ-ఊరకఠుండుము. మురళా । నన్ను క్షమింపుము, ఎవరైన 

వినియెదరు, 
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ముర-____విన్నచో నీకేమి నష్టము ౩? ఇంకను గొంచెము 

(తాగుము. 

విజ---నాకు విచ్చియె త్తి పోవుచున్నది. 

ముర-_సీవు (క్రమముగ. బళుపాయు(డ వె పోవుచున్నావు. 

విజ---ముఠళా : నీవు నన్ను నిందింపకుము. నేనిక( (దాగను. 

ముర-_ఇది యెక్కడిమాట ? నీవింతటి పీరుడవా ? ఇంకను 

నారు దెలియనేలేదు ! 

విజ---సీవు రాక్షసివి. 

ముర... నేను నాతర్మడినిజంపి కల్లుతో. గాలకేపము చేయు 

చున్నానా ? 

విజ---చాలింపుము |! నీ కించుకంతయును దయలేదా ? 

ముర-_ ఎవ్వరిపై నుండవలయును ? 

విజ---ఉన్ :---హృదయము --- మనస్సు---సైణము --నర్వ 

శరీరమును మండిపోవుచున్నది..తెమ్ము : తెమ్ము ! ఒకసారి (తాగి 

మటి చచ్చెదను, 

ముర.___లోకులందరును బశువుకంటె నధము(డని యసహిించు 

కొనుచున్నా రు-ఇంకను జావవలయునా ? 

విజ....మురళొ | నన్నేమి చేయమనియెదవు ! 

ముర-_.మైకము వదలనిమ్ము మాటాడవచ్చును. 

విజ---నీమాటలు విషదాణమువలె( దాంకుచున్నప్పు డింకను 

మ _త్తెక్కడ ? 

ముర-_-ఇంకను నొకమాట యన్నది. సరళ కుమారు డి 

లే(డు. 
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విజయరాయ లొక్కయుదుటన లేచి నిలువ(బడియెను. ఒక్క 
నిమిషములో నాతని మైకము వదలిపోయె__-.ఆపాదమ స్తకమును 
(బకంపితమైపోవుచుండెను, అది యంతయును జూచి మురళ నిందా 

గర్భికంబును గఠోరంబును హాలహల ఏకీర్ణంబునగు చిరునవ్వు నవ్వుచు 
మత్తువదలిపోయినదా ? పోకున్న చో ని(క వదలిపోవును అనియెను. 

విజయరాయలు కొతరన్వరముతో “మురశళా! నీకు నామీద. 

గోపమయున్న చొ అ నన్ను దండంపవలయునని నీకు గోరికయే 

యున్న చో--సీయిష్టము వచ్చినట్లు నన్ను శిషింపుము-కాని నీభయంకర 

ఏషవచనములను నేనింక విని సహింస(జాలను..._నన్ను శూలములబచే( 

టొడిపింపుము---కుక్కలచే. దినిపింపుము---శ్మశానమున( జితౌగ్నిచే 

భస్మము చేయింప్పుము--కాని యిట్టి సీ మాటలను విని సహింపజాలను * 

అనియెను. 

ముర ఇప్పటికి మైకము వదలినది. ఇ(శం గార్యాలోచనము 
కావచ్చును. 

వీజ-. మరల నేమి? కార్యాలోచన మనుమాట విన్నతోడనే 

నా హృదయము కంపించిపోవుచున్నది. 

ముర___భయము లేదు---దుర్ణయబలపరా(క్రమ తెజోధురంధర 

విజయరాయ మహారాయా !: భయములేదు-- 

విజ. ఇంక నై నను నీకు జాలి కలుగుట లేదా? 

ముర---ఇంక( గార్యాలోచనమునకు రండు ! 

విజ---చెప్పుము ! నేను నీదాసానుదాసాధము(డను ! చెప్పుము. 

ముర---నా కిష్టము లేకపోయినను నిరంతరము మద్యపానా 

స కుడవె పోయినను నీవు నాస్వామివే-_ 
అక్ Ore 

విజ--ఏమి చేయవలయునో చెప్పుము 
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ముర.._కోయదళముతో రామరాయలు యుద్ధముచేయుటకు 

వచ్చుచున్నాడు ఒక్కకోయలే మైనచో నంత భయములేదు. నరసింహ 
రాయలును సదాశివరాయలును గూడ నాతనితోగలసినారు. నారాయణ 

రాయలును నా సోదరు(డును జెజసాలనుండి విడివడి పారిపోయినారు. 

గోవిందరాయలు కూడ వారితో గలసినాడు. నింకను నెంతమందియో 

కలయుట కుద్యు కులగుచున్నారట : ఎవ్వరిని నమ్ముటకును వలను 

గాకున్నది. 

' విజ. ఇ(క నుపాయము ! నేనానాయకు లేమనుచున్నారు ? 

ముర-__వారినిగూడ విశ్వసింపరాదు. 

విజ..ఇ(క నెట్లు 7 

ముర-_ఏమియును మాటాడకుండ రామరాయల పాదములపై 

బడవలయును. ఇ(క మీకున్న నుపాయ మిది యొక్క.టియే ! 

విజ---మురళా : విజయరాయలింకను మరణింపలేదు : 

ముర__నేనుమాాత మట్లనుకొనుటలేదు. 

విజ-.....మురళా : యుద్ధముచేయుదును వి జయరా యలు మరల 

మునుపటి విజయరాయలే యని లోక మెుంగునుగాక ! 

' ముర__అట్లయినచో నిక లెమ్ము! 

వీజ-_పద! ఎట్టి భయంకరకార్యము చేసి సింహాసనమును 

సంపాదింపగలిగితినో యంతకంచెను భయంకరకార్యముం గావించి 
యా సింహాసనమును రకించెదనని తెలిసికొనుము. 

ముర._నాధా। ఇవి నా విజయరాయని మాటలే. నీ వొకసారి 

యఫ్రమును బట్టినచో వ్మీదోహిగణ మంతయు వాత్యాపభంజితవాలుకొ 

గణముంటోలి పంచబంగాళమైపోవును. 

అప్పు డాయిరువురును గలసి (పమోదోద్యానమును విడిచి 

పోయిరి. 
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అరువదియంన (పకరణవరి 

వుహాసభ గావించుట కాహ్వానము లంప( 

బడియెను. మహారాజు (పమోదోద్యానమును 

బరిత్యజించి వచ్చెదనని నగర పజల కందజకును దెలియవచ్చెను. 

రెండు సంవత్సరములకు( దరువాత నిప్పు డాత(డు కొలువుకూటమునకు 

వచ్చుచుండెను. కొందజు భయముతోడను, గొంద జాశతోడను, 

గొందజు వేడుకతోడను దర్భారునకు వచ్చుచుండిరి. పూర్వ మొకప్పు 

డొకనా(డు నిడు[బోలురాజ సభామంటప మీ విధముగనే జనసంకులమై 

యుండెను. మహారాజాజ్ఞచే సమ_స్సనె నికులును సభాపాంగణమున( 

(బ వేశించియుండిరి. సామంతరాజులుకూడ భయముచే నేనాసమన్వితులై. 

వచ్చియుండిరి. అస్పుడు రాజధానియం దంతట నీమాటలే చెప్పుకొను 

చుండిరి, 

మహారాజగు విజయరాయలు యోధవేషాలంకృతు(డై కొలువు 

కూటమునకువచ్చి సింహాసనముపై కూరుచుండెను. కాని మునుపటి 

జయధ్వనులులేవు. కొంతమంది జయధ్వనులను గావించిరి. గాని 

యా ధ్వనులలో జీవకళలేదు- ఉత్సాహకళలేదు-విజయరాయ లా సంగతి 

(గపాంచి హృదయభావమును గోపనమును చేసికొని యెప్పటివలె 

వచ్చియున్న రాజోద్యోగులతోడను సామంతులతోడను సమాదర 

పూర్వకముగ సంభాషించెను. పిమ్మట రాజకార్యము లారంభమయ్యెను,. 

అప్పుడు విజయరాయలు సభాసదులంజూచి “ మహారాజును హత్య 

గావించిన రామరాయలు విదోహియై యుద్ధమునకు వచ్చుచున్నాండు, 

మనమాలస్యము చేయకుండ నాపాపాత్మునకు దగినదండనముం గావింప 
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వలయును. రాజ దోహులై యాబాలకునితో జేరిపోయినవారి కందరకును 
మనము తగినళిక్ష గావింపవలయును. అసభ్యులగు నారణ్యకుల 

కందఅకును దగినశా సి చేయవలయును. మీరు భయపడవలసిన పనిలేదు. 
'సేనాసహితు(డనై యుదయముననేపోయి వారిని బాజదోలివచ్చెదను. 

దేశాభిమానులందజు నీ సమయమున నాకు సహాయులై యుండి నిడు. 

(బోలు రాజ్య గౌరవమును గాపాడెదరని విశ్వసించుచున్నాడను ” 
అనియెను 

ఇప్పుడు జయధ్వనులులేవు. విజయరాయని వదన మప్పుడు 

విషాదచ్బాయావృత మైపోయెను. (కోధాతిరేకముచే సర్వాంగములును 

గంపించిపోవుచుండెను. ఆత( డతికష్టముతో హృదయభావమును బయలు 

పడనీయక “ఇశ మీరు మీయిండ్లకు(. టోవచ్చును. నేను సేనల 

బరామర్శించెదను ” అనియెను. అందటు నిళ్శద్దిముగ సభ వదలిపోయిరి. 

మహారాజుకూడ నిళ్ళబ్లముగ వెలుగలనున్న నేనలయొద్దకుం బోయెను. 

కావని యచ్చటను జయధ్వనులులేవు-ఎవ్వ రాతని దైవముగ భావించు 

కొనుచుండిరో, యవ్వ తిసి నామ్మశవణ మా(తమున జయజయ 

ధ్వనులం గావించుచు.డిరో యట్టివా రిప్పు డాతనిం జూచి నిశ్శబ్దముగ 

నూరకుండిరి, ఆందటు నవనకఫు సకల నిలిచియుండిరి. ఇక విజయ 
a లా 

రాయని హృదయ మెట్టు=ఈ నో వెటుగ జప్పవలయునా ? 

ఆతడు నె నికులం జూచి “మీరు మీ నేనానాధుని గుర్తింపలేదా ” 

ఇప్పుడు మీరందలు నిట్లుంటిరేమి ? “ అనియెను. అప్పుడొక వృద్ధ 

నైనికుడు ముందటి:వచ్చి “ మహారాజా ! ఇది మాయపరాధము 
కౌదు--ఎనిమిది మాసములనుండి మాకు వేతనములులేవు. పూర్వము 
మా కెంశయో గౌర వమున్న ది. ఆదరమున్నది- అభిమానమున్నది. ఇక 

నిప్పుడో 5ఠిసశా శనములును, గష్టజీవనములును వచ్చినవి ” అనియెను, 
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విజయరాయలు కొంత నేపటివజకు మాటాడ(జాలక నిలవ(బడి 

పోయెను. ఏమి చెప్పవలయునో యాతనికిం దోచినదికాదు-పిమ్మట 

నాతడు “ యుద్దము సిద్దమైయున్నది. ఇట్టిస్టితిలో నిడు[బోలుతాజ్య 

గౌరవమును గాపాడు భారము మీతలపె నున్నది. మీరీ సమయమున, 
దోడుపడకుండినచో నింక రాజ్యరక్షణమున కుపాయములేదు, విజయ 

రాయని యాళయును లేదు. మీ కష్టములనన్నిటిని మజచిపొండు ! 
మీలోపముల నిప్పుడే తీర్చివై చెదను. మీకు నాయెడల నసంతుప్టి 

యేమైన నున్నచో స్పష్టముగ జెప్పుడు_ నేనిప్పుడే యీ రాజకిరీటము 
దీసివై చి మీహ స్తనంపుటముల( (బతిష్టించెదను. మీయిష్టము వచ్చిన 

వారికీ కిరీటము నర్పింపవచ్చును. ఇష్టమున్న చో రాజదోహియు, 

నరహాంతకుడును, దాపాత్ముడునగు రామరాయల కెన నీయవచ్చును* 

నాయాటంకమేమియునులేదు ” అనిచెప్పి మహారాజు కిరీటమును దీయుట 
కుద్యు కుుడయ్యెను. అంతలో నాకాశము (దిద్దలగునట్లు నైనికుల 

జయజయధ్వనులు చెలగేంగెను. చాలకాలమునకు వారందరును మరల. 

దమ విజయరాయనిం గాంచి యాతని గంభీరమధుకాలాపముల నాలకించి 

సకలదుఃఖములను, సకలకష్టములను, సకలావమానములను నొక్క_సారిగ 

మజచిపోయిరి. జయజయధ్వనులతో నగరమంతయు నిండిపోయెను, 

విజయరాయని హృదయ మానంద (ప్రపూర్ణ మయ్యెను, అప్పు 

డాత(డు నైనికుల సంబోధించి “మనము రేపటి _పాతఃకాలముననే 
దండయా(త గావింపవలయును. ఇక మీరందటును మీ నివాసములకుం 

టోవచ్చును ” అని యాజ్ఞాపించెను, 

చైనికులందబును మరల జయజయధ్వనులం గావించుచు 

దుర్గాభిముఖులై వెడలిపోయిరి. మహోరా జంత పురమునకు వచ్చెను 

మురళ యుత్కు౦ఠయై యాతనికొణ తెదురు చూదుచు డెను. అప్పుడామె 

భర్తనుజూచి సం భమముతో bi ఎమెనది ? ” అని (పశ్నించెను. 
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విజ--అంత బాగుగలేదు. రాజకోశమున (దవ్యమున్నదా ? 

ముర-- ఓక చిల్లి గవ్వయైన లేదు. 
ne) Bis 

విజ---అయినచో ని(క నాళలేదు. నైనికులకు వేతనము లీయ 

వలయును. 

ముర..నాయలంకారములున్న వి. వాసన వి|కయింపవచ్చును. 

విజ...దాగుగ( జెప్పితివి ఏమి చేసియైనను సింహాసనమును 

గాపొడుకొనవలయును. 

ముర-- అశ కానిచో నింతకష్టదును-_ ఇంత పరిశమమును-- 

సర్వమును విరర్ధశమైపోవును. 

విజ--జొను. ఇప్పుడే యలంకారములను విక్రయించి (దవ్యమును 

గూర్పవలయును. 

ముర...ఆ పనియంతయు నేను చేయుదును. 

ఇరువదిరెంంకటవ (పకరణవు 

నుడుుటోలు రాజధానీని సమీపించి కోయలు 

శిదిరములను స్టాపించిరి. వారి శిబిరములు 

నిత్యోత్సాహము-తో నిండియుండెను. వారందజును యుద్ధమునత్రై 

వచ్చియు -డిరి.. అందటు రణరంగమున వీజయలమ్యీకి( దమ్మపాణముల 

నర్చించుటకై వచ్చియుండిరి-అందజును జగజ్జనవియగు భూదేవి 

హృదయతాపమును దము [కొన్నె త్తుటి వెల్లువలచే _శమింపంజేయుట క్రై 

వచ్చి'యు.డిరి, ఆ యుత్సాహములో వారి కేమియును దెలియుటలేదు. 
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ఆడుచుండిరి  పాడుచుండిరి. వాద్యముల _మోగించుచుండిరి  నురా 

పానముల( జేయుచుండిరి. మహాదేవం బూజించుచుండిరి. అందటు 

సీవిధముగ నక్కడక్కడి గుంపులుగ(శజేరి వినోదవిలా సములచే _బొద్దులు 

గడుప్పచుండిరి. 

వారితో. గలసి వనరాజుకూడ నానందనిమగ్ను (డై యుండెను, 

ఎల్లప్పుడు నాత(డు వేణుగానము చేయుచుండెను. ఆ మధురమోహన 

స్వరమున సమ స్తకాననమును మాధురీమయమగుచుండెను. శివిరముల 

యందలి కోయలందరు నాతని మురళీధ్వనుల( ద దేకధ్యానముతో 

నాలకించి యానందించుచుండిరి. అందలటు నా యానందముచే మైమజచి 

పోవుచుండిరి. అందరు నా వేణుగానానంద రాజ్యమున కధీశ్వరులై యుండిరి, 

ఒకప్పుడు వనరాజు వీణాగానముకూడ. గావించుచుండెను, అట్టివీణ 

యీ (పపంచమునం దెవ్వరు నెప్పుడు (మోయించి యుండరు. ఆ వీణా 

తొంతువులనుండి మధురామృతవాహినులు పొంగి పొరలుచుండెను. 

ఆయమృతవాహినులలో((బేమతరంగములు నాట్యము చేయుచుండెను. 

ఆంతయ నమృతమయమై మాధురీమయ మై (సేమమయమై యానంద 

మయమైయుండెను---ఆ యానందములో యుద్ధమును దమ్మును సమ 

_స్తమును మజచి కోయలందజును దన్మయులై యుండిరి. 

ఒక్కొక్కప్పుడు వనరాజు వేణువునుమించి వీణ నత్మికమించి 

కలకంఠస్వరమున గానము చేయుచుండెను. ఆ మధురస్వరములు సకల 

తరుపల్లివములతోడను సమ్మిళితములై సంగీతరసతరంగిణుల దిగంత 

వ్యా ప్తములుగ. జేసివై చుచుండెను, ఆ మధురమోహన సంగితస్వరములు 

మధురవాయు మండలమున( (బచారముచేయుచు ననంతమధురాకాశమున 

విలీనములై పోవుచుండెను-ఆ కోమలకలస్వన మనంత మూ ర్రియై యనంత 
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(పతిస్వరములతో ననంత (పకృతి నానంద రూపమున నారాధించు 

చుండెను. అంతయు నానందవిలాస క్రీడ మయమైయుందెను. వనరాజు 

నానందమునకు( బరిమితిలేదు. 

ఇట్టివారు యుద్ధమునక్రై వచ్చిరవి యెవ్వరనుకొందురు--ఇట్టివారు 

ర క్రధారాపవాహముల నీదులాడవచ్చిరని యెవ్వరు భావింతురు ? 

ఇట్టివారు కొల(దికాలములో సమరరంగమున సమసిపోవుటక్రై వచ్చిరని 

యెవ్వరూహింతురు ?.అఆందజు నట్టి యానందమున మువి(గియుండిరి. 

కాని యందొక్క_(డు మాత మట్లులే(డు. వనరా జెంత (పయ 

త్నించినను రామరాయల కొనందముం గూర్ప (జాలక పోయెను. ఏ వేణు 

గానమునకు వనజంతువులుకూడ మోహించుచున్నవో, యే వీణా మధుర 

స్వరములకు వృకములయందలి పక్షులుకూడ ని శ్చేష్టములై పోవుచున్న వో 

యేమధురనంగీత రస్మపవాహమున నీ భూమండలమంతయు నమృత 
సాగర నిమగ్న మగుచున్నదో యట్టి మధురమురళీగానము---అట్టి 
మధురమోహన వీణాగానము_ అట్టి యమృత మధురమోహన కలకంఠ 

గానము=-రామరాయల కానందము గూర్ప(జాలక పోయెను. రామ 

రాయల కది సుఖకరముగ లేకుండుటయే గాక దుస్సహ శ్రేశదాయకము 

కూడ నయ్యెను, 

ఆత( డెప్పుడు నొంటిగ నుండుటకే కోరుచుండెను. అవకాశ 
మైనప్పుడు నిర్దనస్టలమునం దొంటిగ( గూర్చుండి విగ్గరగ నేడ్చుచుండును. 

ఆతని కిప్పు డానందింపవలసిన సమయము. ఆతని కిప్పుడు సుఖదినములు 

సమీపించియున్నవి---ఆతండు శ్నీఘముగ నిడ్నుబోలు సింహాసనము 

నధిష్టింపగలడు_ఆతని పక్షమున నరసింహరాయలు వచ్చిచేరను, 

(పియదింధుడగు విద్యాధరుండును, గులవృద్దు(డగు సదాశివరాయలును, 

సామంతుండగు నారాయణరాయలును గోవిందరాయలును గూడ 
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నాతనిపక్షమున( జేరియుండిరి, ఇంకను గొందణు రాజబంధువులు 

రానై యుండిరి, ఇవి యన్నియు నాతని కానందకొరణములేగదొ | 

కొని యాతని హృదయమున. కేదియు నానందజనకముగ లేక 

యుండెను. 

సరళ యి(కలేదు. ఆ సంగతి వనరా జతనితో( జెప్పకపోయినను 

నాత(డు తెలిసికొవియెను. ఈవృ త్తాంత మంతటను వ్యాపించినది. 

సరళ యి(క లేదు---అగతిక యగు నామె పతివియోగమును సహింప' 

జాలక యీ (ప్రపంచమును వీడిపోయినది. ఆమె యెంతకష్టపడియెనో 

యెవ్వరికి. దెలియును ?--ఎట్టి యాతనను సహింపజాలక మరణించినదో 

యెవ్వరికి. దెలియును? రామరాయని హృదయము విదీర్లమై 

ఫోవృచుండెను--ఏమయిన నిక నేమిచేయ(గల(డు-_ లోకముకొరకు 

హృదయా వేగము నడంచుకొని యాత(డు గట్టిగ నేడువ(జాలకుండెను- 

గట్టిగ నేడ్చినచో నాతని హృదయపరితాప మించుక యుపళమించియే 

యుండును, లోక మేమనుకొనునో యని యాత. డట్లు చేయ(జాల 

కుండను. 

ఆత(డు సమయము దొరికినచో నొంటిగ( గూరుచుండి బిగరగ 

నేడ్చియుండును, కొని వనరా జాతని కట్టి యవకాశము లేకుండ. 

జేసెను. ఎల్లప్పుడును వనరా జాతని కన్నులయెదుటనే తిరుగుచుండెను. 

వనరాజుతో( గలసి మెలసి తిరుగుచుండుటచే రామరాయని కీంచుక 

శాంతి లాభమగుచుండెను. కొని యెల్లప్పుడును వనరా జాతనియొద్దనే 

యుండుట కవకాశము లేకుండెను. వనరాజు విరంతరమును గోయలతో 

నుండవలయును. వారికి యుద్ధవిద్య నేర్పుచుండవలయును, వారి 

కానందముగ గానము చేయుచుండవలయును. 
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రామరాయని హృదయమునందలి పరితాప మితరుల కెట్లు 

తెలియును ? శివిరములకు దూరమునందున్న యొక నిర్ణనారణ్యమున 

రామరాయ లొంటిగ( గూర్చుండి యేడ్చుచుందెను. ఆతని నయన 

ద్వయమునుండి య(కుధారలు (పవహించుచుండెను, కన్నీ టిచే నాతవీ 

వక్షము తడిసిపోవుచుండెను. ఆప్పు డాకస్మికముగ నెవ్వరోవచ్చి యాతని 

వీపుపై జేయివెచిరి. అప్పుడు రామరాయ లదరిపడి వెనుదిరిగి 

చూచెను... ఆత(డు వనరాజు | 

వన-__మరల దుఃభించుచుంటివేమి ? 

రామరాయలింక దుఃఖము నా(పుకొన(జాలక వనరాజుమెడ 

పట్టుకొని యాతనిహృదయముపైె మొగము నానుకొని “మితమా। 

నేనింక నీదుఃఖమును సహింపజాలను. ఆమె నన్నెంతగ6. (బేమించు 

చుండెడిదో నీ వెణుంగ జాలవు ” అనియును. 

వనరాజునకు( గన్నీరు మున్నీరయ్యెను. ఆత. డతికష్టముతో. 

గన్నీటి నాపుకొనం [బయత్నించెను. అప్పు డాతని కోమలవదనమండల 

మెజ్దగ( గందిపోయెను. అయిన నాతడు కన్నీటి నడ(గింప( జాలక 

పోయెను. కొన్ని వేడి కన్నీటిబిందువు లాతని కన్నులనుండి రామ 

రాయని మెడపై 6 బడియెను. అప్పుడు రామరాయ లుస్టాశుస్పర్శ 

నముచే( జకితు(డై మొగమె త్తిచూచెను. కొని నిమిషములో వనరాజు 

కన్నీటిని దుడుచుకొనియెను. రామరాయల కాసంగతి తెలియలేదు. 

చాలచేసటివణకు రామరాయలు వనరాజు మొగమువంకనే చూచుచు 

నిలువ(బడియెను, 
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అరువదిరెండవ |పకరణనం 
వనరాజు రామరాయలం జూచి 

“ రాజకుమారా ! నీ విట్లున్న చో 

యుద్దముచేయు వా రెవరు ? ” అనియెను, 

రామ---చెలికాండా ? నసీయెదుట దొంచుట యెందులకు ? నాకు 

యుద్ధము చేయవలెనని లేదు, అప్పుడప్పుడు శివిరమును విడిచి రాత్రి 
వేళ( బాణీిపోవలయునని తోంచుచుండును. కేవలము లోకులు నవ్వుదురని 
యట్లు 'చేయంజాలకుంటివి. నేను సింహాసనముకొణకు యుద్ధము 

చేయవలయునని యెప్పుడు నిశ్నయింపలేదు. నా కెప్పుడును రాజు 

కావలయునను కోరిక కలుగనేలేదు. ఇంత్యపసయత్నమును సరళకొలకై 
చేసియుంటిని, చాల(గాలము ఘోరారణ్యములలో నందుకొజకే చాల( 
గష్టపడితిని. అందుకొణకే కష్టపడి నీ న్నేహలాభమును సంపాదించితిని. 
చనరాజా ! ఇక రముద్ధ మెవ్య్వరికొజకు ?_నా సరళ లేదు. 

ఇట్లు చెప్పి రామరాయలు బాలకనివతె నేడ్చెను. వనరాజునకు( 
గూడ గన్నీరు నిండెను. కాని యాత(డు హృదయభావమును హృద 
యమునందే యడంచుకొని “ రాజకుమారా ! నిడుటోలురాజ్య (పజల 
కొఅకు_దుష్ట శాసన పీడితులగు దీనులకొఅకునీయా ప్తమ్మిత బంధు 
పరివారముకొజకు_నీవు యుద్ధము చేసితీరవల యును ” అనియెను, 

రామ...వనరాజా: అందుకొఅకే యింతకాలమువటకును 

మిమ్ములను విడిచిపో(జాలనై తిని. అన్లే కానిచో నేదినమున నా సరళ 

యీ లోకమున లేదని వినియుంటినో యానా(డే గై రికవసనధారినై. 
పోయియుందును, 
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వన... సరళవంటి భాగ్యవతి యీ (పపంచమునం దెక్క్డో 

నున్నది? 

రామ---నీవామె నెప్పుడును జూడలేదు. ఆమ్మెపేమ వర్ణనా 

తీతమైనది. ఆ (పేమకు సాటిలేదు. 

వన...రాజకుమారా | స్రీ పేమకుమ్మాతము సాటి యెక్కడ 

నున్నది ? 

రామ-నేనెంతటి కష్టముతో గాలము గడపుచుంటినో యెవ్వ 

రెబంగుదురు ? నీవు నాకెంతయో యుపకారము చేసితివి. ఇంకెందు 

అకు ? నన్ను విడిచిపెట్టుము : ఇంత ర _క్రపాతము నింకెవ్వరికొజకు? 

నానిమిత్త మి(5క నట్టిపని చేయవలదు. ఇంటికి(బొమ్ము | కోయల 

కందణకును నెలవిచ్చి పంపుము ! నాకుంగూడ నెలవొసంగుము : నేను 

(పతిశ్శశానమునందును సరళను ధ్యావించుచు జీవితమును గడపి 

వై చెదనుం 

వన--నీ వెవ్వరికొటకు యుద్ధము చేయకపోయినను నీ కుమారుడు- 

సరళ చిన్ని కుమారు(డు-_ఆనందరాయల కొజకైెన యుద్ధముచేయుట 

సీకు( గ ర్తవ్యము 

రామ-.ఆనంద---ఆనందు(డిక లే(డు 

అనీ రామరాయలు మరల దుఃఖింపసాగను. అప్పు డత్యాద 

రముతో వనరాజు రామరాయల కన్నీరు తుడుచుచు “ ఆనందు(డు 

జీవించియున్నాడు ” అనిచెప్పి తానా చిన్ని బిడ్డను రక్షించిన వృ త్తాంత 

మంతయును నాతనికి( దెలియ(జేసెను, ఆనందు (డు (బదికీయున్న మాటి 

వినుటతోడనే రామరాయల దుఃఖహృదయాం౦తరాళమున(గూడ నానంద 

రేఖ యగపడిమెను. 
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రామ--.వనరాజా ! యుద్దం చేయుదును-సరళకొరకు యుద్ధము 

చేయుదును.అనందుని సింహాసనాసీనుం జేయుటకై యుద్ధముచేయుదును. 

ఇట్లు చేయకసోయినచో సరళ నాపై గోపగించదా ? చెలికాడా ! నేను 

యుద్ధము చేయుదును, 

వన... పద? ఇంక నిబ్లొంటిగC గూర్చుండీ యెన్న6డును 

విచారింపవలదు, 

ఇరువురును శివిరాభిముఖులై బయలుదేణిరి. వచ్చుచుండగా 

విద్యాధరుండు వారి కెదురుగవచ్చి “కుమారా! నలువురు సామంత 

రాజులు పదివేలక్ష్మ్యతియ వీరులతో మన పక్షమున యుద్ధముచేయుట క్రై 
వచ్చియున్నారు” అని చెప్పెను. ఆ సమయమునకు సరిగ నలువంకలను 

జయజయధ్వనులు చెలరేంగెను. అప్పు డందజు నానందహృదయములతో 

శిబిరమున( (బవేశించిరి. యువరాజుం గాంచి నైనికులందయిను మరల 
మరల జయజయధ్వనులం గావించుచుండిరి. వా రందజు నానందముతో 
జేయుచుండు నా జయధ్వనులు రాజధానియందలి యంతఃపురమున నున్న 

మురళకర్ణములలో( (దితిధ్వనించుచుండెను. 

ఇరువదిమూ(డన (పకరణము 

నిడ్రుర్శటోలు రాజధానీ యిప్పుడు యుద్దక్షే త 

ముగ బరిణమించినది. నగరమునకు నలు 

వంకలను దండనాయకులు 'నేనాసహితులై మిగుల జాగరూకతతో? 

గాచుకొనియు౦డిరి, నగరరాజమార్గములం దెల్లడల రాజనై నికు లాయుధ 

హస్తులై తిరుగుచుండిరి, గజబ్బంహితములు, హయహేషలు, 'నెనికుల 
జయజయ శబ్దములు, జనసమూహ కోలాహలధ్వనులు మొదలగు 
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వానితో రాజధానియంతయు నిండిపోయెను. అంగడులు మూసివేయ( 

బడియెను. కృషికులు స్వకార్యముల నుజ్జగించిరి. శిల్పగణము 
జ 

శిల్చ్పకార్యముల( బరిత్యజించెను. రాజపథమున వైనికులుదక్క మటీ 

యెవ్వరును దిరుగుటలేదు. బాలికాబాలకులును స్త్రీలును మందిరముల 

విడిచి వెలుపలకు వచ్చుటలేదు. అంతటను యుద్దపయత్నములే--- 

ఆంతటను భయంకరభా వములే___ ఆకసమున (గద్దలాడుచుండెను. 

విజయరాయలు జాగరూకు(డై మెలంగుచుండెను, రెండేండ్లకు( 

బూర్వు మాత( డెట్టి దుర్ణయ నేనాధ్యతుడై యుండెనో యిప్పుడు సరిగ 

నాత( డే యుండెను, రెండేండ్రనుండి యుద్ధకార్యములను మఖజచి 

విళ్ళంఖులులై యున్న నైనికుల నాత( డిప్పుడు మరల( బరి_శమచేసి 

నియమబద్దులుగా( జేయుచుండెను, ఆత (డు విడువకుండ నశ్వారోహియై 

తిరుగుచు నగగరరక్షణమునకు€ గావలసిన కార్యములను యుద్దమున 

కావశ్యకంబులగు (పయత్నములను జేయుచు రేయుంబవలు (శమపడి 

యన్నియు నాయ త్తపజదుచుండెను. నైనికులుదజు నాతనియెడల 

మిగుల సంతుష్టులె యుండిరి, మురళ యమూల్యాలంకారములను 

వికయించి విశేష్టదవ్యమును సంపాదించి విజయరాయలప్పుడు 

నెనికుల వేతనముల నొసంగటయే గాక విశేష బహుమానములను 

గూడ( గావించెను. ఇంతేకాక విజయరాయలు కోటీశ్వరులగు వర్తకుల 

యొద్ద విశేషధనమును తీసికొనియెను. భయముచే వారేమియును మాలు 

మాట చెప్పక ధనము నిచ్చివెచిరి, ఆ(దవ్యమంతయును వై నికుల 

విషయమున నాత(డు తృణపాయముగ వ్యయ పెట్టుచుండెను. ఇ(క 

నాతనికి నేనలవలన భయములేదు. పదివేలమంది క్షత్రియవీరు లాతని 

కొంలంకు( (బాణముల నర్చించుటకు సిద్ధముగ నుండిరి. 
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అందణును ధైర్యముతో నుండిరి, అన్నియును సంసిద్ధము 

లయ్యెను. ఇంక యుద్దము జరుపవచ్చును. ఉభయపక్షవీరులును 
సముత్కంటులై యుద్దమున కెదురుచూచుచుండిరి. కొని ముందుగ 

నెవ్వరాక్రమింతురో యెవ్య్వరికిని దెలియటలేదు. అప్పుడు విజయ 

రాయలు తనలో “రామరాయ లిప్పుడు యుద్దముచేరమ ట కు వచ్చి 

యున్నాడు. ఆతందే ముందుగ దుర్గము నాాకమించును, అందువలన 

నేను దుర్గరక్షణముం గావించుకొనవలయును ” అని యాలోచించుకొను 

చుండెను. కాస్ రామాయ లట్లాకమించునను చిహ్నము లేవియు 

నగపడుటలేదు. రామరాయల శివిరముల( గేవల మానందవిలాసములు 

నాటపాటలును కెలరేగుచుండెను. కోయలు నగరసు నా కమించుటకు 

భయపడుచుండిరనియు, నందువలన రామరాయ లధరు(డె యుండె 

ననియు విజయరాయనికి దెలియవచ్చెను. అందుచే నాతడే ననై స్యముగం 

బోయి శతు సేనల దలపడి ఏల్చి చండాడవళయుసని విజయరాయలు 

నిశ్చయించు కొనియెసు, 

సంధ్యాకాల మెనతరువాత విజయరాయలు తన న సిరుల 

కందణను దెల్లవాణజకముందే శ్మతుశివిరముల నాక్రమింపవలయును. 

అందరు నీందుకౌబకు సంసిద్దుల యుండవలయును అని యాజ్ల్ఞాపించెను, 

నిమిషములో నాతనీయాజ్ఞ నై నికులకందరకును దెలిసివోయెను. దండ 

నాయకులు సైనికులను యుద్దసన్నద్దులం జేయుచుండిరి, అన్ని 

కార్యములు నతిరహస్యముగ నతిజాగరూకతతో (6 గాపింప(బడుచుఒడెను. 

ఆర్మాతి సైనికులు లెవ్వరును ని(ద్రింపలేదు. అందరును జాగటాకులై 

యుండిరి. రెండుజాములై న తరువాత విజయరాయలు నైనికషలందరను 

యధోచిత కార్యములయందు నియోగించి విశామార్హమై తన (పాసా 

దమునకు6 దిరిగివచ్చెను. ఆతడు తిన్నగ శయనగృహామునక( 

బోయెను, దాసదాసీజను లెవ్వరు నా సమయమునం దాతనితో నెట్టి 
(పశంస చేయుటకును భయపడిపోయిరి. 
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అరువదినాలుగవ (పకరణవా 

గధీరతమంబగు నయ్యర్థరా_శమున మహారాజ్ఞి 

| యగు మురళ స్వామి శయనమందిరమున. 

(బివేశించెను. విజయరాయలు శయనింపలేదు; గృహమధ్యమున. 

(దిచారము చేయుచుండెను. ఆతండు తలవంచుకొని దీర్పనిశ్వానముల 

'విడుచుచుండెను. ఆతడు దీరచింతానిమగ్న మానసు(డై యుండుటచే 

మురళ పదళబ్దములను వినలేదు. మెల్ల మెల్ల గ-నిళ్శ్ళజ్ణముగ మురళవచ్చి 

స్వామివీ(పుషె( జేయివై చెను, అదరిపడి విజయరాయలు తిరిగిచూచి 

“ మరల నాకొస్వప్న మే వచ్చినది : ” అనియెను, 

మురళ వికటముగ నవ్వుచు “(పతిర్మాతియు నంధకారమున 

మీకు. బిశాచదర్శన మగుచువేయున్నది ” అనియెను, 

విజ---నవ్వెదవేమి ? నేను నిశ్చయముగ( జూచుచున్నాను. 

యుద్ధమునుండి నేని(కం దిరిగిరాను, 

ముర-_ఈభవిష్యత్జ్ఞానము మీకెట్లు కలిగినది ? 

విజ---కొనిచో నా భయంకరన్వపస్న మీరాతియే వచ్చుట 

యెందులకు ? రేపు యుద్దము కాంగలదు. 

ముర-_--మీకాస్వప్నము (ప్రతిదినమును వచ్చుచున్నది ? ఛీ: 

ఇంతభయ మెందులకు ? 

విజ--మురళా ! ఒక్కమాట వినియెదవా ? రమ్ము! నన్ను 

దిట్టుకొనుము ! రమ్ము : మనము పొటిపోవుదము ! ఇరువురము 

నేయరణ్యమునకై న బోయి జీవింతము ! నా పాణములపై నాకంతటీ 

యాశకలుగుచున్న ది ఇంత శీఘముగ మరణింప( శాలనునేను 

నుహాపాపాత్ము(డను-చచ్చినచో నౌకు గతులలేవు-శరణ్యములే ద. 
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అందువలన( జచ్చుటకు నాకు సాహసము కలుగుటలేదు---చచ్చినచో 

నేను భయంకరనరకానలజ్వాలలో 6 బడిపోవుదును :-__ అందు చేశ... 

ఆభయముచేత... నేను మరణింప(జాలను ! మురళా! నన్ను ( గొన్నాళ్ల 

(బదుకనిమ్ము 

ముళళ చిబునవ్వునవ్వుచు “నిన్ను( జంపువారెవ్వరు ! మహో 

వీరుండవగు నిన్నును, నీవీరనైన్యమును మూఢులగు నా కోయలే 
జయించినచో దూర్పున నుదయించు సూర్యుడు పళ్చిమమున నుద 
యింస(డా ? నీమాటలు వినిన నవ్వువచ్చుచున్నది ” అనియెను, 

విజయరాయలు కాతరస్వరముతో “ యుద్ధమున నాకు జయ 
మైనను కావచ్చును. కాని యుద్ధమున. జావు బదుకులంగూర్చి యెవ్వరు 

నిర్ణయింపగలరు ! యుద్ధమునకు. టోవునప్పుడే జీవితాశ వదలుకొన 

వలయును. దూరమునుండి యొకదాణము తగిలిన( జాలదా ? చావన.(గా 

నెంత ? చచ్చుటకు నాకు సాహసములేదు ” అనియెను. 

ముర--- ఈవిధముగ (బదికి యున్నందువలన నేమిలాభము ? 

నిన్ను వన్యమృగమువలె దోనున బంధించి లోకులందణకును “ ఈపితృ 

హంతకుని జూడు(డు : ” అని (పదర్శింపదలయునా యేమి ? 

విజ=చీ!: ఛీ: ఊరకుండుము ! 

ముర ఏమి ; ఊరకుండుటయేమి? ఇష్టమున్న చో నీవు పొటీ 

పొమ్ము !-.నేనుమాత మట్లు చేయ (జాలను ః_నీస్థానమున సీమారుగ 

నేనేనిలిచి యుద్ధముచేనెదను. అపజయము తటస్టించినను రణరంగము 

నుండి వెనుదిరిగిరాను ! అప్పుడు లో కులందరును మురళ వీరపురుషునివలె 

మరణించినదని (పశంసింతురు ! 

విజయరాయ లేమియును మాటాడలేదు. మౌనబుతో నటు 

నిటు( దిరుగుచుండెను. కొంత నేపెన తరువాత మురళను సమీపించి 
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“ నీవాభయంకరాగ్నిజ్యాలను జూచియుండలేదు-ఏయగ్ని జ్వాల నన్ను ( 

జిరకొల మునుండి దహించివై చుచున్నదో యాయగ్ని జ్వాలను నీవు 

చూడలేదు... అందుచేతనే నీకు. జావనిన భయములేదు....ఆ ధారుణా 

నలమును జూచినచో నీవును మరణింప(ంజాలవు.__మురళా ! నేను 

వీషాదముల( బటుకొనియెదను.....నన్ని ౦కను గొన్నాళ్ళు (బదుకనిమ్ము 1 
ళు 

నిశృయముగ నేనెజుంగుదును... యుద్దమునకు ( దోయినచో నిశ 

మరలిరాను ! ” ఆనియెను. 

ముర---ఏమియీ వెల్లి ! నిన్ను ( జంపువా రెవ్యరు ? (గహగణ 

నముచేసి సన్యాసి చెప్పినమాట లప్పుడే మజచిపోయితివా ? 

విజయరాయ లటునిటు( దిరుగసాగను. అప్పుడు మరళ “పితృ 

హంతకుడు, నరరూసరాకసు(డు ననిపించుకొనుచు నసహ్యాకర 

పదార్గమువలె( (బర్యక హాలాహలమువలె లోకులందఅకు నగవడుచు 

సీవిధముగ జీవించి యుండుటకంబ మరణించుటయే మేలు !” అనియెను, 

సిద నేను: పొళిపోయననో నన్నెవ్వరు పట్టుకొనగలుగుదురు ? 

అన్నుడతి గంభీరభా వముతో_ అతిభయా వహన్వరముతో మురళ 

“* విజయరాయా : నీవు యుద్ధమున కంగికరింపక పాజిపోవందలంచినదో 

నికరు లెందులకు ?-__పిర్భహంత పండని యందజణపుజెస్ప ఇ నిన్ను. 

బట్టి యొ స్పగించెదను ” అనియెను. 

విజయరాయని సర్వాంగకములును (దకంపి శములై ఫశిప్ప 

చుండెను. ఆకు విస్పారికనయనములలో మురళ; జూచి “చఛీరీ! 

నోరుమూమయుము । ” అనియెను, 

ముర.“ విజయరాయా! నీవు సమరముచేసి తీరవలయును--- 

కాకున్న ( జచ్చితీరవల యును -_ అట్లు కానిచో నేను మరణించెదను. 

అంతియకాని నేను జీనించియుండ(గా నీనిడుబోల రాజ్య మహాోరాబ్లీ 
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పదమును మటీయొకరి కీయ(జారీను ” అని మురళ [కోధావేశముతో 

నటనుండీ వెడలిపోయెను. చాలనేపటివజకును విజయరాయ లశ్తే 

యాగృహమున( (బచారముచే యుచుండెను. అంతలో నాత( డాకస్మిక 

ముగ నులికిపడి నలునంకల దిలకించుచు వెలుపల. (బ వేశించెను, 

తోడనే యళశ్వారోహియై వై న్యములయొద్దకు బయలుదేజిపోయెను, 

వైనికులందజును జాగరూకతతో యుద్దసన్నద్దులె నిలిచియుండిరి, 

నిమిషములో మహారాజునాజ్ఞ యంతటను వ్యాపించెను. తర్హణమె 

సేనలన్నియు శతుశివిరముల నాాకమించుటకై దాడివెడలెను, 

ఇరువదియైదన |పకరణను 

రౌమరాయని శివిరమునం దందఃబను రణ వేష 

ములతోడనే న్నిదించుచుండిరి. వనరాజు 

నాజ్జచే వారందజును విశమించియుండిరి. ఉదయముననే నిశ్చాయముగ 

యుద్ధము జరగునని వనరాజెజబు(గును. అందుచేతనే యారాతి 

విిశమించుట కొత( డాజ్ఞయొ సంగను. కాని వనరాజుమ్మానము న్మిదింస 

లేదు. రామరాయలును న్నిదింపలేదు. మురళ విజయరాయని యుద్ధ 

మునకు6 బురికొల్చుచున్న సమయమునకు సరిగ నిక్కడ వనరాజును 

రామరాయలును గూర్చుండి మాటాడుకొనుచుండిరి. 

వన___ళాజకువమూరా : నీవు నాకొకవరమ నీయవభయును 

రామ-చెరికా(డా !: ఈ (పపంచమున సరళతరువాత నాకు( 

(బేమింపదగినవా(డవు నీవొక్క_డవే-_ఇంతేకాక నేను నీకు పిశేషించి 

యనేకవిధముల బుణపడియుంటిని నీవు నన్ను గోరుటటననేమి ? 

“ 2 చెప్పుము । నీవు చెప్పి నే చేసెదను. 
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వన....నీవు రేపటిదినమున రణరంగమునకు( టోవలదు---ఇది 

నాయాజ్ఞ---ఇది నాయాల్లోచన--- 

ఆ మాటల నాలకించి రామరాయలు విస్మితు(డయ్యెను. చాల 

'నేపటివఅకు వనరాజువంక( జూచుచు “ అదియేమి వనరాణా? నీవే 

నన్ను యుద్దమునకు. బురికొల్సితివి-మరల నీవే యుద్ధమునకు రావలదని 

నిషేధించుచున్నావు । ” అనియెను, 

వన...నీమాలటుగ నేనే యుద్ధము చేయుదును---నీవ రణరంగ 

మునకు రావలదు- ఈనా యా జ్ఞను నీవు పాలింప(జాలవా ? 

రామ---నెచ్చెలీ ! అట్లు చేసినచో లోకులేమనుకొందురు ? 
ఇది యెట్లు సాధ్యమగును ? యుద్దసమయమున నేనగపడకున్న చో మన 

పక్షము(జేరిన క్షతియవీరు లెవ్వరును యుద్దముచేయ(జాలకు--- ఆందుచే 

సుశికితులగు రాజనైనికుల చేతులలో(బడి కోయలందజును నిర్మూలమై 

పోవుదురు. నేనేమొగము పెట్టుకొని యట్లుండగలను ? నీయాజ్ఞను 

బాలింపజాలను, 

అప్పుడు వనరాజు చకితు(డై. “ రాజకుమూరా : శతునైగ్యము 

వచ్చుచున్నది. చైనికుల పదశబ్దములు వినవచ్చుచున్నవి ” అని చెప్పి 

వనరాజు మురళీధ్యని నారంభించెను. ఆ మధుర మురళీధ్వని యంత 

రాళమున మధురతరంగాయిత తుగుచుండెను. కోయలందలు నామోహన 

ధ్వనుల నాలకించిరి. మంతబలముచేతనుం బోలె వారందరును లేచి 
యుద్ధసన్న ద్దుతె నిలువ(బడిరి. సీమిషములో గోయలందరును జాగ 

రూకులె ది; ఆందటును యయుద్దసన్న ద్లులెరి, 
క థి ఆధా 
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అస్సుడు వనరాజు మురళీగానమునా (పి సంభమముతో రామ 

రాయల హ స్తములం బట్టుకొని కాతరన్వరముతో “ రాజకుమారా ! 

నాయాజ్ఞను బొలింపుము : నీవు యుద్ధము చేయవలదు ” అనియెను. 

అప్పుడు రామరాయలు నవ్వుచు “ మ్మితమా నీవు నన్ను 

మిగుల( (చమించుచున్నందులకు నేనానందించుచున్నాను. భయము 

లేదు...నేను మరణింపను *” అనియెను, 

ఇంతలో విజయరాయని నేనలు కోయశిబిరములను సమీపించి 

జయధ్వనులం గావించుచుండెను, తోడనే రామరాయని సేనలును 

గగనవిదీర్హంబులగు జయధ్యనులం గావించుచుండిరి, ఇక మాటాడుచు. 

గూర్చుండుట కవకొశములేదు. రామరాయలును వనరాజును గూడ 

నొక్కయుదుటున నశ్వముల నధిరోహొంచిరి, ఆయంధకారములో 
నాయిరువురి వా(డికత్తులును మిలమిలమెలసనెను. మరల మరల 

జయధ్వనులు భూనభోంతరాళముల నిండిపోవుచుండెను. 

అరువదియాజణన (పకరణము 

భయంకరయుద్ధ మారంభమయెను, నై నికుల 
ధిక్కారములును. శస్తాఫీప్రముల రుణరుణ 

ధ్వనులును, ధనుష్టంకార స్వనంటులాను, గజబ్బంహిదగభీరనిన్వనంబు 

లును, నళ్వ హేషారవంబులును, దండనాయకుల యుత్సాహవాక్యములును 
సొహసుల యొా_ర్తనాదములును దిక్కుల నిండిపోవుచుండెను. కోయ 

నెన్యము నణవంకలను ముట్టడింప(బడి యుండెను. (పత్యేక మొక 

(పక్కను బడీవేలమంది క్షతియవీరులతో విజయరాయలు కోయల 
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నుబుమాడుదకు సంసిద్దు(డై యుండెను. కాని సుస్టిరసర్వ్యత మాలికంటోలి 

చెక్కు.చెనరళ రామరాయని కతియ వీరగణంబును, కోయగణంబును 

నిలిచి శతుష్వులతో( బోరాడుచుండెను, విజయరాయని యశ్వ సై న్యము 

వారిని ముట్టడి-చుచు మరల? బెవరిపోవుచుండెను, రామరాయనినై న్య 

మొక్కయడుగైన( జలింపక శతువుల నెదిరించుచుండెను, 

పనరాజు (పొఢవ్యూహ రచనాపభావము శాత్రవులకు దుర్చే 

ధ్యముగ నుండెను. అప్పుడు వనరాజే సర్వ సేనాధ్యతు(డు, కౌరవ నేనా 

ప్యూహమును భదించుటకె  యగనర్తియగుచున్న యభిమన్యు 

కుమారునింటోలి వసరాజు శతుభయంకరు(డై యుండెను, ఆతనినైన్య 

మారని యద్భుతప్యూహరచనచే నొక్కయడుగై నం గదలుటలేదు __ 

అంగు? యన. జరుగుటలేదు -.. నిమిషమైన( జలించుటలేదు. గాలివానకు 

సమ్ముద ముబ్చెంగివచ్చునట్లు వియరాయని సైన్యము మాటిమాటికి 

నాతనివై న్యముం దాశుచుండను-కాని మయమెంతమాతమును గదల్బ' 

జాలకుండెను. వనరాజునాజ్ఞకెవ్వరు నడుగుదాటుటలేదు. రామరాయని 

పక్షమునంజేరిన క్షతియవీరులుకూడ నాతని యాజ్ఞను బాలించుచుండిరి, 

అంతయు నియమబద్దముగ నుండెను. కౌళలమయమై యుండెను. 

అంతయు సుందరమైయు౦డను, 

కోయ సేస యర్ధచం్యదాకారముగ నిలిచియుండెను = ఎదుట 

అంతటను బార్శ్యములను వెనుకనుగూడ 6 గోయలు మహాసంరంభముతో 

నిలిచియు౦డిరి. వెసుకనొక యర్లగందవూ్యహమునకు మధ్యస్థలమున 

నేనాసమేళుండె సదాశివగాయలును, సారిక పరో నాళసి పార్ళ్యముల 

నరసింహా రాయలును, (దిస(కమరాయలును నిలిచియు౦డిరి, ఆవై పున. 



24] ఇరువదియాజివ (పకరణము 185 

గేతకీదుర్గాధ్యక్షు(డు (ప్రబలనై న్యముతో వారి నెదిరించి యాకమించుచు 

వెనుకకు( దగ్గుచు మహాసంరంభముతో యుద్దముచేయు చుండెను, 

ముందజనున్న యర్లచం(ద్రవ్యూహమున రామరాయలును నాతని 

పార్శ్వమున నశ్వారోహియై వనరాజును నిలిచియుండిరి. విద్యా 

ధరు(డును-__నారాయణరాయలును గజారూఢులై యువరాజున కిరు 

గలంకులనుండి రాజచ్చతమును బట్టియుండిరి, అయిదు వేలమంది 

క్షతియవీరు లశ్వారూఢులై యాతని యుభయపార్శ్యముల నిలిచి 

రకీంచుచుండిరి. 

రెండుజాముల వణుకును మహారణము జరగినది. కాని విజయ 

రాయలు శ(తునైన్యము నించుకంతయును ఛేదింప(జాలకపోయెను; 
కోయ నేన నొక్కంయడుగ న గదలింప(జాలకపోయెను, రాజకుల 

కళంకు(డగు నా విజయరాయనిపె నొక్కసారిగంబడి యాతని దండింప 

వలయునని యువరా జెన్నియోసారులు విజృంభఖించెను. గాని వనరాజు 

నాజ్జ లేకపోయెను. కేవలము రామరాయలకు మాాతమే యిట్టి 

యావేగము కలుగలేదు -_ ఆ పక్షమునందలి యెల్లక్షతియవీరులకును 

గోయలకును గూడ నిట్టి యు. దేకమే కలుగుచుండెను-వారు మాటిమాటికి 

వనరాజు మొగమువంక( జూచుచు నాజ్ఞకొణకు నిరీకించుచుండిరి. కాని 

వనరాజు చలించుటలేదు ___ 

విజయరాయలు మిగుల నధీరుండై పోయెను. రెండుజాములు 

యుద్ధముచేసినను గోయనై న్యము చెక్కుచెదరలేదు, మాటిమాటికి 
నాతని హృదయమున (గోధానలము వర్చిల్లిపోవుచుందెను. తన 
నైన్యము మిగుల నలసిపోవుచున్న ట్లు కూడ నాతనికి(దో(చెను. ఇంకను 
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నిస్తే కొంత నేపు యుద్దమైనచో దనకు( బరాజయము తటస్థించు ననికూడ 

భయము కలిగెను. ఒక్కసారిగా కడసారి పయత్నము చేయవలయునని 

యాతడు నెన్యనమేతు(డై మహాసంరంభముతో శ్యతునై న్యమృుపె 

బడియెను. మేరుపర్వతము స్థానచ్యుతమై యాకస్మికముగ నా కోయలపై 

బడినట్టయ్యెను--- ఈసారి యా సై న్యము చెదరిపోయెను. 

ఆసంకుల సమరమునం దొకటిరెండు బాణములు వచ్చి విద్యా 

ధరుని యేనుగు శరీరమునం (గుచ్చుకొనియెను. ఆ బాధచే నావారణము 

ఘీంకరించుచు మావంతు డెంతయా(పిన నాంగక శరవేగముతో 
శ(తునై న్యమధ్యమునం (బవేశించి చెల్లాచెదరు చేయుచుండెను. ఆ పదా 

ఘాతములచే ననేకళ్ళతునైనికులు పడిపోవుచుండిరి. అప్పుడు విజయ 

రాయని నైనికులు జయధ్యనులం జేయుచు. జాలమంది యా విద్యా 

ధరునిం జుట్టుముట్టిరి. 

(పియబంధు(డగు విద్యాధరు(డు (పాణములపై నాశ వదలు 

కొని శృతువులతో యుద్ధము చేయుచుండుటను దూరమునుండి రామ 

రాయలు కను(గొనియెను. అప్పుడు విధ్యాధరు( డాత్మసంరక్షణమున క్రై 

చేయవలసినంత యుద్దము చేయుచు నడుమ నడుమ వ్యాకులభావముతో 

రామరాయల వె పునకు( జూచుచుండెను--రామరాయ లిక నూర 

కుండ (జాలకపోయెను. ఆత(డు వనరాజువై పునకు( జూచి “ చెలికాడా ! 

ఇ(క నీయాజ్ఞను బాలించుట కవకొశము లేదు (ప్రాణము నిచ్చియైన 

బంధువును రకించుకొనియెదను, కొనిచో మరణింతును ” అనియెను. 

ఇట్లు చెప్పుచుండ(గానే రామరాయని యశ్వము శర వేగమునం 

బోయి శతునేనామధ్యమున( (ద వేళించెను. అప్పుడు వనరా జు 
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భయ(పకంపితు(డై “రాజకుమారా! ఇదియేమి : ఇదియేమి:” 

అనియెను. ఆమాటలు రామరాయల చెవుల( బడుటకు బూర్వమే 

యాత(డు బంధురక్షణమునక్రై శ(తుసె న్యమున((బచేశించెను. అందు 

వలన నాతనికి వనరాజు మాటయే నినబడలేదు, 

ఇరువదియె(డవ (పకరణము 

వనరా జొక్కసారి వెనుకకు దిరిగి తన 

నేనావ్యూహముం దిలకించి యొక్క డీర్చ 

నిశ్వాసమును విడిచి మొగము పె జెమ్మటలం దుడుచుకొనుచు “నైనిక 

సోదరులారా ! రాజకుమారుని రక్షించుకొనుండు !” అని బిగ్గరగ. 

బలుకుచు నాతడు తన యశ్వమును దా(టించుచు శృతువేనారంగ 

మధ్యమున. (బవేశించెను. పదివేలమంది కోయనైనికు లాతని వెను 

వెంటనే (తోసుకొని వచ్చుచుండిరి. రెండు వేలమంది యశ్వనై నికులతో 

నారాయణరాయలు కూడ వనరాజు ననుసరించి వచ్చెను, 

నిమిషములో( గోయలవ్యూహ మంతయు( జెదరిపోయెను. 

ఉభయవ్యూహములును మొదట నెట్టిరూపమున నిలిచియుండెనో యిష్పృ 

డట్లు లేవు. ఎవరి యిచ్చమువచ్చినట్లుగ వారు మహారణరంగమునంబడి 

విజృంభించుచుండిరి. సంకులసమరము జరగిపోవుచుండెను. కేకలు, 

గర్హనములు, హేషారావములు మొదలగు ధ్వనులన్నియు నేకీకృతము 

లైపోయెను. శృతుమితనిర్ణయమున కుపాయమగుపడుటలేదు. ఎదుట. 

బడిన వారితోనెల్ల యుద్దము గావించుచుండిరి. రణరంగమంతయు 

రక్తసి కమైపోయెను, 



188 a మల 

రామరాయలు విద్యాధరుని రక&ింప(జాలకపోయెను. చాలమంది 

కతియవీరులచే ముట్టడింప(బడి విద్యాధరు(డు రణభూమిం బడిపోవు 

టకు సిద్దము గనుండెను, ఆలిని చేతియందలి కృపాణము (కింద( 

బడీపోయెను. శ(తువు లాతని యేను(గను జుట్టుముట్టి యుండిరి రామ 

రాయ లాతని సమీపమునందే యుండెను. బంధు విపత్తుం జూచి 

యాతడు తన్నే మజచిపోయెను. ఒక్కయుదుటున వారి పెబడి నురుమాడ 

వలరమనని శరచేగమున( బోవుచుండెను. విద్యాధరు( డాతనిం జూచి 

“కుమారా! తొందరపడకుము ! లాభములేదు. ఆత్మరక్షణముం 

గావించుకొనుము ! నేను మరణించినచో లోపమురాదు; నీవు 

లేకున్న చో సర్వనాశనమైపోవును ” అని కేకవె చుచు నేను(గుపైనుండి 

[కింద(బడిపోయెను. 

ఆప్పుడు విజయరాయని నై న్యమున జయధ్వనులు చెలరేంగెను. 

రామరాయలు తనకును విపత్తు కలుగనున్నదని తెలిసికొనియెను. 
ఆతనిచుట్టును శ(తువులు ముట్టడించి యుండిరి. వారింతవఅరకును 

విద్యాధరునితో గణముచేయుచు రామరాయని( జూడలేదు. ఇప్పుడు 

యువరా జొంటిగ( దమ కగ్గమెయుండుటం గాంచి వారందరును దెసలు 

(దిద్దలగునట్లు సీంహనాదముల( గావించుచుండిరి. విజయరాయలు 

దూరమునందుండి రామరాయలంగాంచి సింహమువలె గర్డించుచు 

నాతని'పె( బడుటకు వచ్చుచుండెను. రామరాజ లప్పటి తనయవన్థం 

గాంచి భయపడలేదు. ఆతనికి (పాణములపై నాళలేదు. ఆత(డు 

యుద్ధమునుండి వెనుదీయువా(డు కాండు; అందుచే నాతండు తెగించి 

శృతునై న్యముల నుజుమాడుచు నొకసారి వెనుకకు. దిరిగి చూచెను. 

వనరాజును గోయలును మహాసంరంభముతో శ|తునె న్యముల( 
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జెండాడుచు భిదించుకొని తనవై పునకే వచ్చుచుండిరి. రామరాయని 

రక్షించుకొనుటకి వనరాజా వేశముతో వచ్చుచుఎడెను. అప్పటి యాతని 

యంతటి సౌందర్యము రామరాయ లెప్పుడును జూచియుండలేదు. 

వనరా జశ్వారూఢు(డై వచ్చుచుండెను. ఆతని వినీల కుంత 

లములు విడివడి వెన్నునను, వక్షోభాగములను జీరాడుచుండెను. ఆతని 

చకిణహ స్తమునందలి శాణితకృపాణము ర క్తమై రౌ దకిరణ (పతిభాసిత 

మగుచుండెను. ఆతని దుస్తులన్నియు జెదరియుండెను. ఆతని మోహన 

వీణ ఎచ్చటనో పడిపోయినది.-- ఆతని యృదాక మాలికయును కృష్టా 

జినమును నిప్పుడులేవు_కాని వనరాజు తన మధురమోహన మురళిని 

మా(త్రము విడువలేదు ఆతని వామహ_స్తమునం దిప్పటికిని నా చిరపరి 

చితంబగు వేణువు విరాజిల్లుచున్నది 

విజయరాయని నైనికులు (పొణములనైన లక్యముచేయక 

యాతని నడ్డగించుచుండిరి. కాని యెవ్వరు నాతని నిశితకృపాణము 

నెదుట నిలువ(జాలకుండిరి. పర్వతమును భేదించి వేగవతియగు సరస్వతి 

యెట్లు (పవహించునో యశ్లే వనరాజు శృతునై న్యమును భేదించుకొని 

రామరాయని సమీపించుచుండెను. రామరాయలు వనరాజును దదేక 

ధ్యానముతో( జూచుచు ముగ్గుడెపోయెను. ఆంతలో నొకళ్ళతువీరు( 

డాతని శిరమును దెగనజణకుటకై తనకరవాలమును బై కె తెను, అప్పుడు 

వనరాజు “రాజకుమారా ! సావధాను(డ వగుము | ” అని హెచ్చ 

రించెను. ఆ(పళయకోలాహల మధ్యమున! గూడ నా మధురస్వరము 

యువరాజునకు( గర్హ గోచరమయ్యెను, ఆత(డు చటాలున. దిరిగి 

యాత్మసంరక్షణముం గావించుకొనియెను. 
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కాని యాత( డేకాకియై యెంత నేపటివటకు నాత్మసంరక్షణము 
చేసికొన(గలడు : ఒకటి రెండు నిమిషములు గడప(గలిగినచో వనరా 

జెంతయో దూరమునలే(డు-_కొని యట్లు జరగినదికాదు.-అకస్మి కముగ 
నప్పుడు విజయరాయలే సనై న్యముగ వచ్చి యువరాజు నాక్రమించెను, 
ఆశని(జూచి రామరాయలు (క్రోధావేశవివళు(డై యున్మత్తునివలె 

యుద్దము చేయనారంభించెను. ఆతని యాసన్నమృత్యువుం జూచి 

వనరాజు రాకసునివలె. దన యిరుగెలంకులం గల శ(తువీరుల 

మ_స్తకములను నిశితఖడ్గ మున కెర నేయుచు మహామారణ క్రీడోన్మత్తు (డై. 

ముందటికి సత్వరముగ వచ్చిపడుచుండెను. 

అంతలో నచ్చట భయంకర కోలాహలము బయలుదేరెను, 

ఉ_త్తరక్షణముననే రకా క్తకళేబరు(డ్రై యున్న యొక యోధుడు వనరాజు 
పార్శ్యమునకు వచ్చుచుండెను. ఆతని వెనుకనే విజయరాయలును 

నేనాసహితు(డై (తోసికొనీ వచ్చుచుండెను. వనరా జొక్కసారి 
మాతము చూచెను.---తన పార్శ్యమున నున్న యాత(డు యువరాజు 

అంతలో రామరాయలు గుల్హముపెనుండి (కింద బడిపోయెను. తత్షణ మే 

వనరాజు గుజ్బమునుండీ (కింది కుటీకి యాతని బట్టుకొనుట కి 

(పయత్నించెను---కొని సమీపముననే (తోసికొనివచ్చుచున్న విజయ 

రాయనిం జూచి చేయునదిలేక వెనుకకు( దిరిగి కోయల సంబోధించి 

“* సశ దరులారా : మీరు నన్ను (6 (బేమించుమాటి సత్యమేయెనమెడల 

సీ రాజకుమారు( డశ్వపదాఘాతములం బడిపోకుండ వచ్చి రక్షించు 

కొను(డు : ” అని కేకవై చెను. 

నిమిషములో నైదువేలమంది కోయలువచ్చి యువరాజును 

బరివేష్టించి చుట్టును బర్వత్మపాకారము౦ బోలి నిశ్చలులై నిలిచి 
యుండిరి. ఆంతలో మెజపుమెరసినట్లుగ గుజ్జమును బరుగె_్తించి 

వనరాజు విజయరాయనిపై బడియెను, 
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ఇఅరువదియెనివిదవ (పకరణవు 

వనరాజుం జూచి విజయరాయలు తప్పించు 

కొ పోవుచుండెను. నిమిషములో వనరా 

జాతవి నెదిరించి యడ్డగించి “రాక్షసా ! (క్రూరరాక్షసా : ఇప్పుడు నేనే 

నీకుందగిన శీక్షగావించెదను ” అని గర్జించుచు విజృంభించెను. విజయ 

రాయలు గుబ్ద్బమునాపి (కోధముతో “ర్ట యరణ్యబాలకా ! నీవు విజయ 

రాయలన నేమియో యెజటుంగవు” అనియెను. వనరాజు ధిక్కరించుచు 

“ ఎబు(గకేమి ? నీవు నిడు(టోలు రాక్షను(డవు ” అనియెను. విజయ 

రాయ లి(క సాహసింపంజాలక [కోధముతో “ ఓ బాలకా ! నిన్నుంజంపి 

నాహ స్తమును గళంకితముగ( జేసికొనజాలను. ఇంకను మించిపోలేగు- 

(పాణముల నజచేత నుంచుకొని పాజిపొమ్ము ! ఇక నెవరికొజకు 

యుద్ధముచే నెదవు ? రామరాయ లిశలే(డు !: ” అనియెను, 

వనరాజు మతటి మాటాడకుండ విజయరాయని పెం బడియెను, 

ఆతని యుద్ధకౌశలముం గాంచి విజయరాయలు నవ్వుచు “బాలకా! 

నీవు యుద్ధవిద్యా పారంగతు(డవని నేను మెచ్చుకొనుచున్నాను. నీవు 

నన్నేమియును జేయ/జాలవు---నేనెట్టి పురుషుని మూలమునను 

మరణించువా(డను గాను ” అనియెను. వనరాజు [కోధో దేకముతో 

నవ్వుచు పితృహంతకు(డా ! నరరూపరాక్షసు.డా ! నేను పురుషు(డను 

గాను---కోయల శ్యామలను :” అనియెను. 

క్ష శ్యామలయా ?” అని పలుకుచు విజయరాయలు కొన్ని 

యడుగులు వెనుకకువై చెను. నిమిషములో నాతని కన్నులయెదుట 

నాభయంకర స్వప్నము (పదర్శితమయ్యెను, ఆతని కృపాణము 
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చేతినుండి జాజిపోవుచుండెను. కాని యాత( డతికష్టముతో ధైర్యము 
తెచ్చుకొని “సీవ నిజముగ శ్యామల వే కావచ్చును. ఆయినను 

నీచేతులలో నేను మరణింపను. స్త్రీహ_స్తములయందు(గూడ నాకు 
మరణములేదు ” అనియెను, 

వన-___నన్నింతవణ కెవ్వరును స్ర్రీయని యెరుంగరు. 

ఆమాటల నాలకించినంతనే విజయరాయని కన్నులు చీకటులు 

(గమ్మెను. కౌవి యింతలో నాతనికి మరల రాక్షసబలము వచ్చెను, 

అత(డు గుణజ్బమును దాటించి వనరాజు విశీర్ణకుంతలముల వామ 

హస్తములతో. బట్టుకొని బలవంతముగ నాతనితలవంచి కంఠమునకు 

గుటీచూచి నరకుటకి కరవాలమును బి కెత్తేను--ఇ(కనొక నిమిషము. 

ఆకస్మికముగ విజయరాయలే వికటధ్వనిచేయుచు గుజ్ట్ణము 

నుండి కిందికి. బడిపోయెను. విజయరాయలు శ్యామలను నజకుట 

కుద్యు కుడి యున్న నిమిషములోనే ళ్యామల తన మొలనున్న 

శాణితచ్చురికం దీసి విజయరాయన వక్షమున( బిడివజకు దూసికొని 

ఫోవునంతటి బలముగ. బొడిచెను. తోడనే యాత(డు పడిపోయెను, 

ఆకస్మికముగ మహారాజు పడిపోవుటం జూచి క్షతియవీరు లందును 

బలాయితులి రి, 

అప్పుడు శ్యామల గుజట్టమునుండి (డింది కురికెను, కోయ 

లామెకు( (దోవయొసంగిరి. ఆప్పుడామె యున్మాదినివలె రామరాయల 

యొద్దకు బరుగెత్తుకొనిపోయి యాతని మ_స్తకమును దన యంకమునం 

జేర్చుకొని కూర్చుండెను, అప్పు డామెకు( గన్నీరు మున్నీరై పోవు 

చుండెను. ఆమె యేడ్చుచు నేడ్చుచు “నాధా! ప్రాణేశ్వరా ! ఒక్క 

మాట మాటాడుము: నిన్నాదరించుటకు నా కెప్పుడు నవకాశము 

దొరకలేదు ” అనియెను, 
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రామరాయలు మూర్చితు. డయ్యెనేగాని యింకను మరణించి 

యుండలేదు _ ఆతని కర్ణ కుహరములయం దస్పష్టముగ శ్యామల 

మధుర కంఠస్వరము (ప్రవేశించెను. ఆ మధురస్వరామృతలహరిమూల 

మూలముల నాతని (పతిర కనాళమునందును సంజీవనీసుధ (పవ 

హించెను. ఒక్కనిమిషములో నాతనికి. దెలివివచ్చెను. ఆతడు 

మెల్లమెల్ల(గ( గన్నులను విచ్చి శ్యామలవంక( జూచుచు మెల్లమెల్లంగ 
౧ ౧ ౧ ౧m 

“ వ.._న_._రా-._.జా! ” అనియెను. 

శ్యామల వికలహృదయయె యేడ్చుచు “నాధా! నేను నీదాసిని 

—శా్యమలను...*” అనియెను 

రామరాయలు మరల “ శామ--లా ?” అనియెను. అంతలో 

నాతడు కన్నులు మూయుటం జూచి శ్యామల యేడ్చుచు * స్వామీ | 

ఒక్కసారి పలుకరింపుము ! నాథా! ఒక్క-సారిమ్మాతము నిన్ను నేను 

పొందియు నీయిహజీవనమున నీ నేవాభాగ్యమును బొంద(జాలకపోయి 

తిని " అనియెను, 

రామరాయలు మరల( గన్నులు విచ్చి యతికష్టముతో మెల్ల 

మెల్లగ “ వనరాజును శ్యామలయు నొక్కరే యని నేనెన్ని యోసారు 

లనుకొంటిని _ కొని నిశ్చయించుకొన(జాలకపోయితిని ! శ్యామలా! 

ముందుగనే యీమాట చెప్పినచో నేను చావకుండ(గనే యుందునే |. 

అనంద” ఇంక నాతనికి వాక్యస్సురణ మగుటలేదుఇ(క గంఠ 
స్వర ముబుకుట లేదు. రామరాయలు కన్నులు మూసికొనియెను._ 
తోడనే యాతని (ప్రాణవాయువులు _పేమవాయు తరంగముల. గలసి 

బోయెను, 
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అప్పుడు శ్యామల బాలికవలె... అజ్ఞానళికువు వలె... అధీరయగు 
నబలవలె స్వామివక్షమునం బడి దొరలుచు నేడువసాగెను-__ 

ఇ(క నా వనరాజు లేండు---ఇ(క నాకోయల నేనానాయకు(డు 
లే(డు.ఇ(క నా రక్తమయియగు కెలా నేశ్వరియును లేదు- శామల 
యిప్పుడు పతివిహీనయు--_కాతరయు-_-విహ్వులయునై (పాణేళ్వరుని 
వక్షము'పై (బడి యేడ్చుచుండెను. ఎంతటి శికొలాభముం దిడసిననేమి ? 
నారీహృదయమునందలి నారీత్వ మెక్క_డకుం టోవును? సమీపము 

నందున్న కోయలందలు నిదియంతయుం గాంచి స్తంభితులై నిలువ(బడి 

పోయిరి, ఎవ్వరేమనుటకును సాహసింప(జాలకుండిరి. 

రామరాయ లగపడకుండుటచే నీ పక్షమునందలి శ్మతియవీరు 

లందజును నిరుత్సాహులై యుద్దమును మానివైచిరి. విజయరాయవిం 
గానక యా పక్ష్షమునందలి నై నికులందణును యుద్ధమును విరమించిరి. 

వనరాజుం గానక కోయలందజును బలాయితులై పోవుచుండిరి. 

ఇరువదితొమ్మిదవ [పకరణము 

వుహారణరంగమధ్య మున, రక్తతరంగ 
మధ్యమున, హతాహతా నై వికజన మధ్య 

మున శ్యామల భర్తకొజకు దుఃఖభించుచుండెను రామరాయని మృత 

కశేబర మురమునం జేర్చుకొని యామె యేడ్నుచుండెను. ఆసమ 
యమునం దెవ్వరోవచ్చి యామెను “ వనరాజా! ” అవి పిలిచిరి. 
శ్యామల యామాట నాలకింపలేదు, మరల నావ్యక్తి “ శ్యామలా 1” 

అని పిలిచెను, ఈసారి శ్యామల తలయెత్తి చూచెను. ఎదుట నొక 
వీరపురుషుడు నిలువ(బడియెను. శ్యామల యాత( డెవ్వరో తెలిసికొన (6 

జాలకపోయెను, 
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పురు.._నేను నీతం్యడియగు కూర నేనుని మంత్రిని.-కారదా 

నందు(డను, 

శ్యామల..." తండ్రీ ! నాయవస్థ జూచితివా ? నాస్వామి యి(క 

లేండు---” అని యేడువసాగెను. 

శార_... శ్యామలా! ఎందులకు దుఃఖించెదవు :! విధివిధాన 

మట్లున్నది. నాకు మ్మాతము సర్వనాళనము కాలేదా ? ఆయినను నేను 

బాలకునివలి నా(డుదానివలే నేడ్చుటమాతము లేదు. నీదుఃఖము 

నాదుఃఖముకాదా ? ఇన్నాళ్ళు నిన్ను (బెంచుఏ యిందుకొణకే కౌ(దోలును | 

శ్యామల యేడ్చుచు “ తండీ ! నేనాంయడుదాననుగాఠక మీ 

యేమగుదును ? మీరు నన్ను6 బురుషునిగా( జేసితిరి. మీయాజ్ఞాను 

సారముగ( బురుషునివలె యుద్ధముచేసితిని మీరు చెప్పినట్లు ద్వంద్వ 

యుద్ధముచేసి విజయరాయలను సంహరించి పితృబుణమును దీర్చు 

కొంటిని.--ఇంకను నన్నేమి చేయమనియెదరు? నాస్వామికొజ 

కించుక నేపు నేనేడువ(గూడదా ?” అనియెను, 

శార__నీవు పితృబుణమును దీర్చుకొన్నమాట నిజమే. కొని 

స్వామికొణ కేడ్చుట కిది సమయము కాదుతల్లీ : 

శ్యామల__తండీ ! మీపాదముల( బకైదను-_నన్నించుకనే 

పేడువనిండు ! ఇట్లు కానిచో నేను పిచ్చిదాన నై పోయెదను. నా హృద 

యము పగిలిపోవుచున్నది ఈస్థానముననే నాస్వామి పాదముల చెంతనే 

నన్ను మరణింపనిమ్ము :-హో ! నాధా ః నాతో నొకసారి మాటాడవేమి ? 

శార.._ శ్యామలా ! ఆనందరాయకుమారుని నేనొప్పగించినప్పుడు 

తీసికొందునని నీవు నాకు మాటయిచ్చిన సంగతి మజచిపోయితివా | 
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ఇదిగో తీనుకొనుము! ఈ కుమారు నీకొప్పగించుటకే యిచ్చటికీ 

అనిచెప్పి యుయ్యెలవంటి సంచిలో. బరండియున్న బిడ్డసు 

బె కి(దీసి శా్యామలయొడిలో నుంచి “ శ్యామలా ! సుక్షతియవంక 

సంభూతుండును, సర్వారణ్యాధీశ్వరుండును, కోయల కందటకును 

(బత్యక్ష దె వస్యరూపు(డును, గిరిదుర్గ పభుండునునగు మీతండి 

శూర నేన మహారాజు సబంధుమితముగ విజయరాయనిచే రణరంగ 

నిహతు(డై న యానా (టిర్మాతి స్వామివియోగమున గుండెలుపగిలి 

మరణించిన నీతల్లి వక్షముపై నేడ్చుచున్న రెండేండ్ల చిన్న బిడ్డ్ణయగు 
నిన్ను ( దీసికొవివచ్చి యిన్నాళ్ళవరకు( బెంచితిని. ఉ_త్తమక్షతియ 
వీరబాలికవగు నీవు నాయాజ్ఞను బాలించి విజయరాయని సంహరించి 

పితృబుణము౦ దీర్చుకొంటివినిన్ను( బెంచి నీమూలమున నేనును 
నాస్వామి బుణమున( దీర్చుకొంటిని, తల్లీ ! సీతం డిని సింహాసన 

(థ్రష్టునిం జేసిన యాతని సింహాసనముపై నిన్నధిష్టింప(జేసితిని | 
పౌరుషము ఫలించినది-కాని దై వము సంపూర్ణముగ( దోడుపడలే దు 

ఇ(క నేనీ (పాపంచిక పరిణామములం జిక్కి కష్టసుఖముల ననుభవింప( 

జాలను_నా బుణము తీరిపోయినది. కాని బిడ్డా! నీకు సీస్వామి 

బుణముమ్మాతము మిగిలియున్నచి. నీవు సర్వవిద్యల నభ్యసించితివి-__ 

సమ _స్హధర్మముల నెటింగితిని.ఇ(క నీకు నేను చెప్పవలసిన దేమియును 

లేదు. తల్లీ! నీవిక నన్ను జూడ(జాలవు_నేన(క న్మీపపంచమును 
మమత్వముతో జూడ(జాలను ” అని చెప్పి శారదానందు( డదృళ్యుC 

డై పోయెను. 

శ్యామల నిశ్చేష్టమై యొకసారి యొడిలోని యానందుని 
మొగమువంకను మరియొకసారి స్వామివదనము వంకను సజల 
నయనములతో (జూచుచు నిట్టూర్చులు విడుచుచుండెను, పిమ్మట శ్యామల 
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యాబిడ్డనెత్తుకొవి రణరంగము నలువంకలను బరికించెను---దూరము 
నుండీ యేను౯గుపై నున్న నారాయణరాయలు శ్యామల కెదురుగ 

వచ్చుచుండెను, శ్యామల నత్వరముగటోయి యాతని యేనుగుసె నెక్కి 

కూరుచుండి “ నారాయణరాయా ! రాజచ్చ్మతమును బట్టుము. ఇదిగో | 

విడుబోలు మహారాజు ! నాయొడిలో నున్నాడు! అవియెను. 

నారాయణరాయలు శ్యామలం జూచి యామె యొడిలోని 

కుమారునిం జూచి విస్మితుడై పోయెను. అప్పుడు శ్యామల వనజ 

వేషము దీసివై చి “నారాయణరాయా : చూచుటలేదా యీచిన్ని 

యానందరాయులను ।; ” ఆనియెను, నారాయణరాయలకు సంపూ ర్షముగ 

నేసంగతియు+ దెలియదు. అయిన నాతడు నత్వరముగలేచి నిలువబడి 

ఛ్యామలషపె రాజచ్చు(త్రమును దిన్లైను. ఆకస్మికముగ నా భ(దగజము పె 

రాజచ్చతముం గాంచి యుభయనై నికులును సత్వరముగ నా చోటికివచ్చి 

మూగిరి. 

ఆప్పుడు శ్యామల యేనుగుపె నిలువబడి యానందరాయల 

నందరకుం జూపుచు “ రాజబంధువులారా ! సామంకపభువులారా! 

నైనికులారా ! కోయనాయకులారా ! ఈ కుమారు(డు మీమహారాజు | 

పితృహంతకుడగు ఏిజయరాయని మూలమున నిడుబోలురాజ్యమునకు( 

దుదకిట్టి యవస్థవచ్చినది. ఈ యానందరాయలు నాన్వామియగు 

రామరాయల కుమారుండు--సరళా దేవి చిన్ని కుమారుడు : కేతకీదుర్లమున 

ఘాతుకుల చేతుల బడకుండ నీతనిం గాపాడితిని. మీ రాజవంళమును 

మీ నిడుబోలురాజ్య సింహాసనమును వెలయింప(గల యీచిన్ని 
కుమారుడే మీ మహారాజు: ” అని హెచ్చరించెను, 

అప్పు డందంణ నేక గీవముగ ష్ చిన్నయానందరాయ మహా 

రాయలకు జయ! శ్యామలా మహాోరాజ్జీకి జయ £!” అని యుత్సాహ 

సూచకముగ జయజయధ్వనులం గావించిరి, 



పరిశిష్టము 

శ్యామలా దేవి కరుణచే నిడు((టోలు మహారాజ్యమునకును, 

సమస్తారణ్య రాజ్యమునకును జిన్నియానందరాయలే మహారాజయ్యెను 

రాజబంధువు(డును సామంత పభువు నగు నారాయణరాయ లాతనికి 

సంరక్షకు(డుగ నుండి రాజకార్యముల నిల్వ ర్తించుచుండెను. ఆనంద 

రాయని మహారాజుగ( దిడసిన (పజల కందఅకును మరల నెస్పటి 

యానందము కలిగెను, 

జగదేకసుందరి యగు శ్యామల యి లేదు---నిడుగ(టోలు 

రాజ్యసింహాసనోర్ధారిణీ యగు శ్యామల యిక లేదు... కోయలకనక 

(పతిమామూ ర్తియగు శ్యామల యిక లేదు--మధుర మురళీగాన 

మోహిని యగు శ్యామల-__పేమానందై కస్వరూపిణి యగు శ్యామల 

స్వామి మృతక శేబరముతో( జితారోహణముంచేసి (పజ్యరితపవి(తాగ్ని 

జ్వాలా సొవ్నిధ్యమున స్వా మిశరీరముతో ( దనళరీరమును సమ్మిళితముగ 

జేసివై చినది_స్వామి(పాణములలో( దన (పాణముల నై క్యముగ6 

జేసివై చినది--స్వామియనిందిత ఫేమసాగరమున( దన యనంత పేమ 

(పవాహమును విలీనముగ( జేసివై చినది ! ! 

మురళ చావలేదు. ఆమె యున్మాదివియై వీధులవెంట( దిరుగు 

చుండెను. (పజలందజు నామెనుజూచి భయపడి యోసరిల్లిపోవుచుండిరి, 

అర్థరాాతివేళ నామె గుండెలు బాదుకొని యేడ్చుచుండెడిది. చిరకాల 

నష్టే యామె తన పాపఫలము ననుభవించుచు. బిశాచమువలె 

నంచరించుచుండెను. (బదికియుండియే పిశాచమెయున్న యీ మురళ 

'గచ్చినతరువాత నేమగునో యని (పజలందజును భయపడుచుండిరి. 
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శ్యామలాదేవి సహగమనముం గావించిన పవితస్థల మున 

శ్యామల విగహమును, వీరపురుషుల విగహములను టబితిష్టించి 

(పజలందజును పూజించుచుండిరి. కొంతకాలమున కొవవిత్రక్షేత్రమునం 

దొక తితిణీన్సశము బయలుదేరెను. నిడు(బోలు 1పజలందలును 

దానిని వీరులచింతయని పూజించుచుండిరి. ఆ వీరులచింతయును, ఆ వీర 

యోధ వి గహములునుగూడ నిప్పటికిని (బజలచే( బూజింపబడు చున్న వి. 

చాలకాలమువజకు నాదివ్యస్థలమున నిళ్శబ్దనిశీధరా_తులయం దీ కింది 

దెవ్యగానము కోమలకలస్వరముతో వినవచ్చుచుండెను. 

“ నెత్తుటివసంతమున( దోగి + నెనరుదీగ 

_జీవమోహన కరమైన + చిగురుదొడుగ( 

జిన్నిచిగురాకుపీటపె + వన్నెగులుకt 

గోరకము రాజసంబునః + గొలువుదీర్చె” 

నమా పము, 
pron) 

అజం తమల మతాల జడం బులు యును లు కా కాయ మనని ఉన మటు వా బి మారా లు అణు మ మము డాలు ఆ అయం అభా 

శా జేశ్వరి (పిస్, రాజమండ్రి, 



శ్రీ వుదొంధ్ర రామాయణం 
రచన : (శ్రీ మోడేకుర్తి గున్నయ్య బి. ఏ. 

మహర్షి వాల్మీకి విరచిత సంస్కృత రామాయణం తెలుగులో తొ 
పురుషులూ, పండితులూ, పాములూ చివరికి వీలలు సహితం చదివి 

అర్హంచేసుకొనే సులభ శైలిలో అత్యంత ఆధునిక పదతిలో రచన కావించ 

బడ్న సంపూర్ణ (గంధం, జు వేపరు-చక్క-ని అచ్చు--ద్వివర్ష అర్హుళోర్డు ' 
జాకట్ 1200 పుటల డెమి సెజులో ఫునర్ము[ దిత మైనది, చెల 15-0 

భగవదీత-బైబిల్- కొరాన్ 
రచన : శ్రీ విన్నకోట వేంకటరత్న శర్మ 

అం ధాననంతా అఖండం7గా కీ ర్రించబడిన మవాత్తర మఠత్మతయ 
(గంధం | అందమైన ఐదవ ముదణ 916 పుటలు--ద్వివ ర్త జూ కెట్ — 

ఫుల్ క్యాలికో బైండ్ వెల 10-0 

భారత అర్దశౌస్త్రవంం 
రచన : డాక్టర్ కట్టమంచి రామలింగా రెడ్డీ ఎం. ఏ. 

తెలుగులో మొట్ట మొగటిసారిగా వెలువడిన ఆర్షళ్ళొన్ర్ర (Political 

Economy) (గంధం. (పతి ఒక్కరు పఠించతగిన ళా ప్రీయ (గంధం |! 

పాలవిాగడవంటి 'గ్లేజు పేపరులో పునర్ము| డితే మైనది వెల 7-8 

హందూయుగము 
( భారత రాజకీయ, సంస్కృతిక చరిత ) 

రచన : శ్రీ త. కృత్తివాసతీర్ణులు, ఎం. ఏ. బి. ఇడి. 
తెలు/ఏలో అతి పాచీన కాలంనించి నేటిదాకా అనుభ్రుతంగా వస్తూన్న 
భారత రాజకీయ సంస్కృతిక చరిత [గంధాలు ఏవో వెలువడ శేవచే 
ఇచిప్పాలి, ఆ కొరతనుతీ శ్చే (పయత్నేంలో న ముందు హిందూ సంస్కృతి 

అతి |పాచీన భారతచరితను తెలిపే హిందూయుగ౦ వెలువడింది. 

ఆధునిక వారి తక (గంధాలు అనేకం పరితోధించి రచన సరళంగా, 

పితహృదయాలకు వాత్తుకొనేటట్లు కావించబడినది. 468 పుటలు 

ఫుల్ క్యాలికో ద్వివర్ష జాకెట్ బెండ్ వెట్ గేజుపేప వెల 6-0 

కాళహస్తి తవర్మారావు అండ్ సన్స్ రాజముండ్రి, 












